
FONDITA en 1908, TRIA SERIO 

34 a JARO - N° 239 Aùg.- Sept. 1966 

FRANCA ESPERANTISTO 

U,F.E,, 34, rue de Chabrol, Paris X° — Métro : Gare de l'Est ou Poissonnière — Téléphone : PRO. 55.03 

Une scène de 

KATAKI ENNEMI 
du dramaturge américain 

Wincelberg 

interprétée par le 

Théâtre Populaire de Lodz 

(Pologne) 

dans le cadre du 

FESTIVAL D'ART 
DRAMATIQUE 

au 

Congrès Universel 

de Budapest 

Gette: piece a ete créée 

lors du Congres Universel 

1] de Tokyo, en 1965  



FRANCA ESPERANTISTO 
OFICIALA ORGANO Deĉ U.F.E.(Unuiĝo Franca por Esperanto) 

34, Rue de Chabrol, Paris X° - C.C.P. 855-35 Paris 

Secrétariat : 

re a 1. — Cotisation nationale à l'UNION FRANÇAISE pour L'ESPERANTO (U.F.E.) 
3 kreis a = des Par ses statuts, l'U.F.E. est une union de sociétés déclarées et 

ne doit recevoir en principe de cotisations que de celles-ci. Toutefois, lors- 
qu'un Centre Culturel ou une Fédération n'existe pas encore dans une ré- 
gion, l'U.F.E. accepte de recevoir les cotisations annuelles de membres isolés 
sur les bases suivantes : 

et mardis). Pour toute réponse, join- 
dre une enveloppe timbrée à votre 
adresse. - Pour tout envoi d'argent, 
précisez soigneusement la destination 
des sommes envoyées sur le talon du 
mandat. MEMBRE BIENFAITEUR : 

Pour toute demande de renseigne- « DONATEUR : Ces membres recoivent 
ments, priĉre de joindre une enveloppe « TITULAIRE s la revue 
timbrĉe avec l'adresse. « JUNIOR (**) « FRANCA ESPERANTISTO » 

Redaction : uzl ans) =. . et le « Bulletin d'Information » 
M. André RIBOT, 11, rue P.-Vergne, | MEMBRE ADHÉRENT : 

47 - MARMANDE. — Tél. 730. « ÉTUDIANT et JEU- Ces membres ne reçoivent 
Tous les articles et communiqués ne ; que les bulletins d'informations 

peuvent être acceptés qu'aux conditions en français 
suivantes : être toujours dactylogra- 
phiés sur un seul côté de la feuille, 
avec une marge des deux côtés du texte 
et un double interligne. Ainsi seulement 
ils seront insérés. Tous les articles ne 
se conformant pas à ces conditions se- 
ront refusés par la rédaction. 

x di e SSS ll. — Supplĉment pour UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO (U.E.A.) 
rediges. S'il s'agit d'informations concer- MEMBRO JARLIBRO (M) recoit MEMBRO ABONANTO (MA) 
nant le Mouvement francais, elles doi- l'annuaire de l'UE.A. ... 14 F. reçoit l'annuaire de l'UE. 
vent être obligatoirement rédigées en Cotisations de jeunes jusqu’à A. et « Esperanio » 
Esperanto. 21 ans 7 F. Cotisations de jeunes jusqu'a 

Prière d'envoyer des clichés et non SIMPLA ABONO AL « 21 ans 
de simples photos. PERANTO 21 F. MEMBRO SUBTENANTO 

La redaction se reserve ie droit de 
corriger les textes recus, qui doivent (**) Les jeunes sont priés d'indiquer leur date de naissance. 
être aussi brefs et concis que possible. (*) Les cotisations des jeunes jusqu’à 21 ans sont réduites de moitié. 

Tous les membres reçoivent la carte de l'Association Esperantiste Uni- 
verselle indiquant leur appartenance à l'U.F.E. et à telle Fédération ou So- 
ciété, ainsi qu’une vignette annuelle à coller. 
Abonnement seul à la revue « FRANCA ESPERANTISTO » : France : 20 F. 

Etranger : 25 F. 

Améliorons notre Bulletin national 
Le Congrès d'Agen m'ayant accordé sa confiance pour prendre en mains la rédaction de FRANCA 

ESPERANTISTO, je voudrais donner à tous nos amis quelques consignes que je crois utiles; tout 
d’abord, notons qu'en dehors du Congrès National et de très rares occasions qui nous permettent 
de nous retrouver, ce bulletin est l'unique agent qui, à intervalles que nous voudrions plus réguliers, 
assure la liaison entre nous tous. Il constitue donc un élément de première importance dans la vie de 
notre Association. 

Désormais, les numéros imprimés paraîtront le 15 septembre, le 15 décembre, le 15 mars et le 
15 juin; articles et communiqués devront parvenir à la rédaction au plus tard le 20 du mois précé- 
dent. Les numéros en ofset paraîtront le 30 octobre, le 31 janvier, le 30 avril et le 30 juillet. Articles 
et communiqués devront parvenir à la rédaction 1: 20 du mois précédent. Tour les textes seront in- 
sérés dans la langue où la rédaction les aura reçus. Tout ce qui peut présenter un intérêt pour des non- 
espérantistes doit être présenté en français. 

Les Associations spécialisées, Fédérations et Groupes doivent envoyer à la rédaction un commu- 
niqué dactylographié, où ne figurera que l'essentiel et non pas leur bulletin, dont il ne nous est pas 
possible de faire un résumé. e 

Enfin, nous voudrions crĉer des rubriques nouvelles. Pour cela, nous cherchons des collabora- 
teurs disposant de quelques heures par mois; écrire à la rédaction. Merci. — Il est indispensable 
d'améliorer constamment Franca Esperantisto et d'envisager le retour aux 11 numéros imprimés an- 
nuels. Or, une seule voie pour atteindre ce résultat : offrir un bulletin intéressant et utile et augmenter 
ainsi le nombre des abonnés. 

Jusqu'ici une seule suggestion nous est parvenue : M. Lobut propose d'imprimer les bulletins 
en ofset avec une machine aux caractères plus petits pour insérer plus de texte. Nous le remercions et 
ne manquerons pas d'étudier la question. La boîte aux idées reste ouverte. À. RIBOT. 
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FRANCA ESPERANTISTO. N° 239. 

Fondinto kaj Direktoro de la Kulturdomo 

Komitatano de U. F. E. 

  

Tiuj el vi, kiuj praktikas £speranton almenaŭ de 
15 jaroj, certe memoras pri tiu cirkulero de 1951, per 
kiu nia Amiko Henri Micard, anoncis sian intencon krei 
en Francujo, Esperantistan Kulturdomon. Je tiu momen- 

to, granda ĝojo ekbrilis en niaj koroj, ĉar ie, baldaŭ 
vere ekzistos Esperantujo, kie ni povos frate kunveni, 
lerni, instrui kaj disvastigi nian lingvon. 

Dank'al Henri Micard kaj al lia ne malpli sindone- 
ma Edzino, nun Grezijono ekzistas, progresas kaj plene 
kontentigas la esperojn de ĝiaj fondintoj kaj prizor- 
gantoj. Ĝia historio jam 14-jara konsistas, kiel ĉio homa, 

el ĝojoj kaj malĝojoj. Hodiaŭ, ni volas elvoki tre mal- 

ĝojan paĝon de tiu historio, ĉar nia Amiko Henri Micard 

forlasis nin por ĉiam. 

La sabaton 28an de Majo, kiam en Agen, komen- 

ciĝis la Nacia Kongreso de Esperanto, en iu vilaĝeto de 

Mayenne, Epineux-le-Seguin, oni enterigis lin, en 
ĉeesto de granda homamaso da amikoj esperantistoj, 
instruistoj, membroj de la diversaj asocioj, al kiu li 

alportis sian sindonon kaj valoran kunlaboradon, fine, 

pluraj generacioj de liaj ekslernantoj de Epineux-le- 
Seguin. 

Priskribi en unu paĝo vivon tiel plenan kaj frukto- 

donan kiel estas tiu de Henri Micard estas neeble ; dum 

sia tuta vivo, li senĉese montris sian nepran bezonon 

labori senlace por ĉiuj utilaj kaj noblaj kaŭzoj. Sincere 

konvinkita internaciisto, li tre juna lernis Esperanton 

kaj tuj sin levis ĝis la gvidpostenoj de la asocioj, kies 

membro li estis. Sed la kronado de lia esperantista ka- 

riero estas sendube nia Kulturdomo (Grezijono, kie, 

kun sia Edzino, li elektis lukti por la plej granda bono 

de nia afero ; ek de la komenco, ne mankis ĉiaj malfa- 

cilaĵoj : klopodoj por trovi la necesan sumon por aĉeti 

la kastelon, elementaj riparoj kaj organizado, kavado de 

la naĝejo, instalado de la kuranta akvo en la dormo- 
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ĉambroj kaj mil zor- 

goj okupis Ges-ojn 
Micard,, neniam cede- 
maj, sed male ĉiam 
pretaj batali por idea- 
lo, anstataŭ tute tran- 
kvile vivi en Epineux- 
le-Seguin ! 

Dum la sinsekvo de 
la jaroj, Henri Micard, 

dank'al siaj naturaj 
kaj ŝatindaj ecoj, sen- 
tis la veran ĝojon de 
la homoj, kiuj, dedi- 
ĉinte ĉiujn siajn for- 
tojn al la atingado de 

firma celo, iom post 

iom vidas la finan re- 
kompencon dank'al 
li, Grezijono vivas 

kaj prosperas ! 

De pluraj jaroj, be- 
daŭrinde montriĝis ne- 
pardonema malsano ! 
Kun admirinda firme- 
co, Henri Micard daŭ- 
rigis la luktadon kaj 

komencis antaŭvidi la momenton, kiam li ne plu po- 
vos prizorgi la Kulturdomon ; ĉar neeblis dungi kons- 
tantajn anstataŭantojn, li preparis la ekfunkciigon de 
la diversaj laborgrupoj, kiuj nun sekurigas la estonte- 
con kaj la kontentigan antaŭeniradon de la Kultur- 
domo. 

fekve de lia prava kaj genia organizado, la spe- 
ciala etoso Grezijona pluvivos kaj nia kara Kulturdomo 
daŭrigos sian marŝadon antaŭen kvankam ĝia piloto 
ne plu vivas inter ni. Sed, tra la malvarmaj ŝtonblokoj 
de lia tombo, li daŭre ripetas al ni ĉiuj siajn frukto- 
portajn instigojn al Unuiĝo, Konkordo kaj Paco! 

Plori ĵus mortintan Amikon estas bone; res- 
pekti la vojon, kiun li elektis, konservi la de li fo- 
sitan sulkon kaj pluvivigi lian laborfrukton estas pli 
bone. Precipe de la samideanoj, kiuj konis kaj amis 
Micard estas la rolo formi grandan familian rondon 
ĉirkaŭ Grezijono, kie lia memoro vivos longe, same 
kiel la neanstataŭebla etoso, kiun li sukcesis krei. 

Nome de U.F.E., kies fidela kaj kompetenta Ko- 
mitatano estis Micard, nome de ĉiuj Samideanoj, ni 
volas prezenti nian sinceran kaj amikan kondolencon 
al Sinjorino Micard kaj ŝiaj Familianoj, precipe al 
Janette kaj Jean-Paul Guillot, kiujn ni ofte renkontas 
en Grezijono. lli estu certaj, ke ilia funebro estas an- 
kaŭ la nia. Grava paĝo de la Grezijona Historio ĵus 
turniĝis; dua periodo komenciĝas nia Kulturdomo 
daŭrigas sian vojon antaŭen.  



O ma lengo, tout me zou dit 
Plantarey uno stelo 
A toun frount encrumit. 

Jasmin 
(O mia lingvo, ĉio ĝin diras al mi 
Mi alkroĉos stelon 
Al via nebuligita frunto). 

Tuj, je la alveno en Agen, la ĉielo mirigas Vin 
pro sia pureco. Ĝi tute similas al la memorinda flo- 
renca ĉielo. Oni preskaŭ serĉas vane la ĉirkaŭantajn 
montetojn ornamitajn de cipresoj. Se oni pensas al 
Dante Alighieri ĉe angulo de Malnova Ponto trans 
rivero Arno, oni ne povas forgesi la promenadojn 
faritajn de Jasmin (= Ĵasmen) sur la bordoj de 
Garonne, pasintan jarcenton. 

La plezuro duobliĝas, kiam oni alvenas matene 
en la urbon, antaŭ la malfermo de la kongreso por 
vagi tra la kuriozaj stratoj. Se la lumo okulfrapas 
Vin, la urbo allogos Vin. Preskaŭ en ĉiu strato, Vi 
trovos ĉu malnovan pordon, ĉu mezepokan domon, 
ĉu, de la pasintaj jarcentoj, belan burgodomon. Mal- 
graŭ tiuj multaj historiaj detaloj, la urbo aspektas 
moderna kaj aerumita, kun larĝaj avenuoj kaj bela 
esplanado Gravier kies ĝardeno allogas. 

Vi havas la tempon viziti la katedralon Saint 
Caprais. Ĝi rememorigas al Vi la unuajn konstruan- 
tojn de preĝejoj, tiuj de la dekunua jarcento. Ekstere, 
la muzeo estas eleganta konstruaĵo. Interne, ĝi per- 
mesas admiri emajlitajn fajencojn de Bernard Pa- 
lissy, pentraĵojn de Goya, Utrillo, Sisley. Apude, en 
la urba teatro, Sinjorino Ribot atendas la unuajn 
alvenantojn. Ĉiam afabla kaj ridetema, ŝi akceptas 
malantaŭ longa tablo surŝarĝita de libroj. $i disdonas 
la tradiciajn dokumentojn. Samtempe, senlace, Sin- 
joro. Ribot iras dekstren, maldekstren, por pretigi la 
lastajn detalojn de tiu 58a nacia kongreso. 

Bedaŭrinde, funebro atendas nin : ni tuj ekscias 
la forpason de nia karmemora amiko Micard, kies 
entombigo okazis la antaŭan tagon. 

Memore al li, la unua arta vespero ne okazas. 
Sinjoro Ribot anstataŭas ĝin per longa prezentado 
de Esperanto. Sed la publiko de la regiono mem 
estas rara kaj sinjoro Ribot propaganaas antaŭ jam 
konvinkita publiko. 

Li klare kaj interese pentras !a karakteron de 
Esperanto, kiu donas la eblecon esprimi la plej sub- 
tilajn nuancojn de la penso kaj de la sento, tiel 
facile, kiel la teknikajn kaj sciencajn eltrovojn, kiuj 
detruas la limojn faritajn de la lingva nekompreneco. 
Li montras kiel Esperanto alproksimigus Azianon al 
Eŭropano, Slavon aŭ Hispanon al Japano aŭ al 
Nord-Amerikano. 

Sinjoro Ribot scias krei la atmosteron de la in- 
ternaciaj kongresoj, rendevuoj de homoj vere dife- 
rentaj tiom pro iliaj devenoj, kiom pro iliaj edu- 
kadoj kaj religioj. Li simple prezentas tiujn kongre- 
sojn, kie oni diskutas nur en Esperanio pri la plej 
diversaj internaciaj problemoj. 

Agrable finiĝas la vespero dank'al vojaĝo en 
alian parton de la mondo : Japanujo, prezentita de 
Annie Triolle. Ŝi certe ne rakontas la intensanéetoson 
de la 50a internacia kongreso de Esperanto, en Tokio, 
sed, ŝi detale, flue kaj vigle rakontas sian vojaĝon 
tra Rusujo, en transsibera trajno. Ni facile imagas 
la densan trafikon, la modernan okcidentan vivon 
penetritan de antikvaj orientaj kutimoj de tiu urbo 
fariĝonta eble la unua sur la terglobo. 

Dimanĉe matene, nia Prezidanto kaj amiko, Sin- 
joro Llech-Walter malfermas la kongreson, Malmulte 
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da gejunuloj, en la vicoj de la gekongresanoj, ni ri- 
markas, kaj eĉ malmulte da personoj ĉeestas se oni 
konsideras ke ni estas apenaŭ 80. Koncerne la geju- 
nulojn, ni facile komprenas ĉar estas malbona mo- 
mento por ili, pro la ekzamenoj, la studlaboro. Pro- 
bable, la Agena elcentriĝo kaŭzas la maleston de 
multaj el ni. Tamen, se la nombro ne estas, la dis- 
kutoj estas atentosorbaj, la tutan tagon. 

Ni ne parolos pri tiu longa kunsido, kiu daŭras 
de la naŭa ĝis tagmeze, de la dek-sesa ĝis preskaŭ la 
dek-naŭa : ni trovos en apuda paĝo la protokolon. 
Sed ni devas reliefigi tri gravajn punktojn. 

Doktoro Albault prezentas agrablan festoparola- 
don, ĉiam elokventa, klara, interesa, ĉiam longe 
aplaŭdita de la publiko. La ĉeta punkto el tiu festo- 
parolado estas morala : Doktoro Albault alvokas al 
la konkordo, al la unuiĝo pere ne nur de la lingvo 
sed ankaŭ kaj precipe de niuj koroj. Li konkludas 
pere de la Zamenhofaj vortoj, ĉiam nuntempaj 

« Per interna malpaco, ni ruinigos nian aferon, 
pli rapide ol tion povas fari ĉiuj niaj malamikoj 
kune ». 

Alvenas antaŭ la aŭskultantaro Sinjoro Royer, 
juna ĉefkalkulisto en Parizo. Longe kaj detale, li 
klarigas la financan situacion de U.F.E. por la pe- 
riodo 1964a-65a. Lia pacienca laboro ĉesigos, ni es- 
peras, penigon provokitan de longdaŭraj kritikoj. 
Ni ŝatus finfine konstati ilian malaperon por la bona 
estonta irado de nia franca movado. Tiu raporto 
estas alia festoparolado. Kvankam Sinjoro Royer 
parolas pri ciferoj, bilanco, librotenado, ni konsilas 
al ĉiuj levi ĝin en la revuo, kiel beletran paĝon ! 

Grava alia okazintaĵo en tiu tago konsistas el la 
konkludo de la klopodoj inter la du asocioj : U.F.E. 
kaj G.E.E. Ni ĉiuj deziras, ke tiu unua paŝo al unuiĝo 
estu sekvata de pluraj aliaj por ke, laŭ la diro de 
Fraŭlino Dedieu : 

« En la estonteco, ni ĉiuj kunlaboradu en maniero 
pli utila al la afero de Esperanto ». Ni pensas ke, 
nur per tiu konkordo, ni antaŭenpaŝos, ke, anstataŭ 
tiu mizerinda nombro de 1500 membroj, ni estos la 
duoblo, la trioblo. 

Post tiu tago, ni havas la impreson, kiel kon- 
kludas la Prezidanto Llech-Walter, ke « grava paŝo 
estas farita ». 

Inter la du partoj de la jara kunveno intermiksi- 
ĝas du agrablaj momentoj. Je tagmezo, post la ra- 
porto de Sinjoro Royer, sinjoro Pomarede, urbestro 
de Agen, atendas nin por la akcepto gn salono de la 
« Gloruloj » (franclingve des Illustres), en la 
urbodomo. La nomo de tiu salono ne estas troigita : 
belaj pentraĵoj reprezentas plurajn eminentajn mond- 
konatajn Agenanojn. Atendante la komencon de la 
ceremonio, ni iras al malnova epoko, mirigitaj ke 
Agen estu la lulilo de tiom da gravaj personoj. 

La naturalisto Etienne de Lacepede vivas per la 
bildo apud Bernard Palissy, teknika verkisto, filo- 
zofo, pli konata kiel la kreanto de tiuj mirindaj fa- 
jencoj dekorumitaj pere de serpentoj, lacertoj, fiŝoj, 
kankroj, kiujn ni povas admiri en la urba muzeo. 

La lasta estas la « poeto-frizisto », Jacques Boé, 
pli konata sub la pseŭdonimo Jasmin. Frizisto, li 
verkas en gepatra lingvo, ne la franca, sed la gasko- 
na, kantetojn kaj poeziojn por siaj klientoj. Tiel, iom 
post iom, li donas veran impulson al la sudfranca 
ŝatata lingvo. Li konas eĉ la famon, la beletran glo- 
ron, ĝis kiam Frederiko Mistral, en alia sudfranca 
provinco, renaskas la provencan lingvon. 

Sinjoro Pomarede esprimas la ĝojon de sia urbo, 
konscia pri la honoro farata al ĝi. Li elvokas sian 
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mallongan renkonton kun Esperanto dun sia junaĝo. 
Li certigas al la kongresanoj la estimon, kiun li daŭ- 
rigos signi al ili, al la movado. Li proponas faciligi 
la disvolvigon de nia kara lingvo en la regiono. 

Sinjoro Llech-Walter, unue en Esperanto, poste 
en franca lingvo, diras por ni la kontentecon kaŭzi- 
tan de la varma akcepto ricevita en Agen. « Ni ĉiuj, 
li konkludas, konservos bonegan memoraĵon de nia 
restado en Agen ». 

La akcepto finiĝas, kiel kutime, per abunda fluo 
de bonegaj regionaj vinoj. 

Aŭtobusoj transportas nin ĝis la restoracio de la 
kooperativa agra merkato, kie okazas bankedo. Por 
la unua fojo, en nia esperantista vivo, la teleretoj 
ŝarĝitaj de olivoj estas anstataŭitaj de teieretoj plenaj 
je sekprunoj:! 

Je la dudek-dua, ĉiam en la urba teatro, regalas 
nin kina vespero. La novbakitaj samideanoj povas 
konstati la diversajn eblecojn de nia lingvo. La filmo 
pri laj firmo Fiat klarigas la malsimplajn detalojn de 
la konstruado de aŭtomobiloj. Poezian kaj amindan 
promenadon tra bela regiono kun multaj historiaj 
kasteloj, montras la filmo pri departemento Lot et 
Garonne. 

lunde matene, antaŭ la stacidomo, ni rendevuas 
por la turisma parto de la kongreso. Aŭtobuso kon- 
dukos nin al Kastelo Bonaguil kaj al Eyzies-en-Tayac, 
tra Agenais, Quercy, Perigord. 

Tre interesa estas la vizito de kastelo Bonaguil, 
kvankam lc tempo ne ĝin permusis kompleta. Bona- 
guil estas probable la lasta kastelo konstruita kun 
mezepoka stilo. Ni diras ke oni malfacile komprenas 

    tian stilon se oni pensas ke ĝi estis konstruata inter 
1477 kaj 1517, do preskaŭ samtempe kun Chambord 
aŭ Chenonceaux, en plena renesanca epoko. La ku- 
ratoro, afable, akceptas nin kaj gvidas, ne kiel simpla 
gvidisto, sed kiel gasto, kiu ŝatas !a kastelon, kies 
zorgon li havas kaj kies ĉiujn detalojn li konas. 
Malgraŭ la franca revolucio, kiu senremparigis kaj 
senkronigis ĝin, malgraŭ siaj vundoj kaj stumpigoj de 
la homoj aŭ de la tempo, la kastelo donas veran 
bildon de la vivo en tiu epoko. Ĉio estis antaŭvidita 
por permesi al kvincento da“ homoj elporti sieĝon 
dum pli ol unu jaro : puto fosita en la roko mem, 
varmigila sistemo, forfluo de la malpuraj akvoj. En 
les Eyzies-de-Tayac, tre bona akcepto estas farita en 
restoracio. Poste ni vizitas du grotojn : Laugerie- 
Basse kaj Laugerie-Haute, la diversaj tranĉoj de 
grundo permesas imagi kiel malrapidaj estis la pro- 
gresoj de niaj praavoj, kiuj seninterrompe vivis tie 
dum pli ol 200 jarcentoj. 

Sed la horo devigas nin returni en Agen. Antaŭ 
ĝia stacidomo la ekskurso finiĝis kie ĝi komenciĝis... 
kaj la kongresanaro disiĝis. 

Ni scias kiom malfacile estas organizi kongreson 
kaj kontentigi ĉiujn. Despli malfacile estas se oni 
estas sola por tia laboro. Ni do multe dankas la 
sindonemajn gesinjorojn Ribot pro la bona kaj inte- 
resa organizado de la 58a kongreso kaj ilia atabla 
akcepto. 

Nun, Agen estas la pasinteco, agrabla memoraĵo 
en nia esperantista vivo, kaj ni diras al ĉiuj : « Ĝis 
venonta jaro en Calais ». 

GARRIGUE. 

58' nacia kongreso de Esperanto 
AGEN la 28an, 29an kaj 30an de Majo 1966 

Jara kunveno de la z9a de majo 1966 

Je la 9a kaj duono akurate, la Prezidanto Llech Wal- 
ter malfermas la konareson. Li tuj sciigas ke hieraŭ oka- 
zis la entombigo de Sinjor» Micard en Epineux-le-Séguin. 
En kelkaj kortuŝaj vortoj, li rakontas la vivon kaj la agon 
de tiu fervora samideano, fondinto de la kultura Espe- 
rantista domo en Gresillon. Li anoncas ankoraŭ la for- 
pason de Sinjorino RACINE. 

La Prezidanto, post minuta silento, memorige al ili, 
legas senkulpigojn kaj salutleterojn. El eksterlando salutis 
la kongreson : Sinjoro Jan Stroĉnne, je la nomo de la 
Sveda Federacio kaj la Internacia Muzeo de Vieno. De 
Francujo, venis la sekvantaj salutoj : Roger Bernard, 
Roger Blanc, Chagnoux, A. Lienhardt, G. Rougetet, Cha- 
gnoux kaj Sinjorino Vincent. Post tiu enkonduko, Sinjo- 
ro Llech Walter anoncas la festparoladon de Doktoro 
Albault al kiu li tuj donas la parolvicon. 

Festparolado de Doktoro Albault (resumo) 

Agen estas riĉa urbo, ne nur riĉa agra vendejo, sad 
pro la multeco de ĝiaj preĝejoj kaj ĝia katedralo kons- 
truita de la 13a ĝis la 15a jarcentoj. Agen gloriĝas an- 
kaŭ de la naskiĝo de pluraj mondkonataj viroj : la natur- 
sciencisto Etienne de Lacepede, Borry de Saint-Vincent 
kaj Henriko Scaliger, humanistoj. Cezaro Scaliger, itala, 
unu el la eruditoj de la Renesanco vivis longtempe en 

Agen. Finfine, en Agen ankaŭ, naskiĝis la okcitanlingva 

poeto, Jasmin. 
Nun ankoraŭ ekzistas scienca, beletra kaj arta so- 

cieto, fondita dum 1776. Ĝia nuntempa sekretario, Sinjo- 
ro Luxembourg, estas la liceestro kaj la unua vicurbestro ; 

FRANCA ESPERANTISTO. N° 239, AÛG.-DEC. 1966 

li honorigis nian kongreson partoprenante en ties Honor- 
komitato. 

Poste Doktoro Albault klarigas la sencon de niaj na- 
ciaj kongresoj kaj sin demandas kial ni parolas en Espe- 
ranto en ili. Doktoro Zamenhof, en San-Petersburgo, dum 
la prepara konferenco de ruslandaj Esperantistoj, en 
1910, reliefigis ilian signifon edukan kaj instruan. 

Niaj kongresoj havas instruan signifon : la kongre- 
sanoj aŭdas nian lingvon. lli kontrolas ĉu ilia ellernado 
estis ĝusta, ĉu ili bone komprenas. Ili komparas « sian 
propran manieron de parolado kun la parolmaniero de pli 
spertaj esperantistoj ». Ĉe la hejmen reveno, ili mem, 
pli pure, parolos. Ili alportos modelon de bona parolado, 
de bona parolmaniero. La kongresoj reguligas la uzadon 
de la lingvo. La egaleco de parolado sur la tuta terglobo 
estas tia, dank'al niaj kongresoj, ke estas neeble diveni 
la naciecon de bona oratoro. Ili do certigas la aŭtono- 
mian vivon de Esperanto : «' absolute propra, ne prun- 
tita kaj ne imitita spirito ». 

Niaj kongresoj havas edukan signifon : la izolaj es- 
perantistoj kelkfoje dubas pri la ebleco interkompreniĝi. 
En la grupoj, ofte oni ne kuraĝas paroli kaj nur balbu- 
tas. Al la nekuraĝeco paroli aldonas la nekuraĝeco pro- 
pagandi. En la kongresoj, la izolaj esperantistoj konvin- 
kiĝas, entuziasmiĝas, fariĝas entuziasmaj batalantoj. 

Trian karakteron havas niaj kongresoj : lukto-organis- 
mo. Nia lingvo estas kvazaŭ nenio en la mondo (8 mili- 
noj, el tri miliardoj !j ; ĝi volas esti la dua lingvo de ĉiu 
Terano! Ni do luktu, ni konkeru la mondon! Ni ĉiuj 
estas soldatoj el nova speco en paca tutmenda armeo. 

Kaj nun, Doktoro Albault sin demandas ĉu ni estas 
taŭge ekipitaj por esti tia lukto-organizo. 
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Ni devas ekkoni la mondon senĉese kaj rapidege 
evoluant»n. Jen kelkaj el ĝiaj novaj trajtoj : altiĝo de la 
vivnivelo tra la mondo; plimultiĝo de la studentoj kaj 
lernaztoj ; turismo iĝas senprecedenca fenomeno, ĝi es- 
tas la ĉefa formo de la moderna « lezuro »: ekzistas 
multe pli da sendependaj landoj... 

Ni devas esti pli bone ekipitaj teknike : ja maŝino, 
sed ĉefe homoj kaj la ĝusta homo devas esti en ĝusta 
loko. Necese estas studi nian agadon : Principoj de Fros- 
taval'»n, plibonigo de pedagogiaj teknikoj, pli vastaj prak- 
tikaj aplikoj kaj kultura vivo ; progresigo de la fakoj. 

Sed, super ĉio : unuiĝo de la koroj kaj de la men- 
soj en Zamenhofa spirito. Certe la tekniko estas bezo- 
nata, sed senutila se senanima ; male per celo kaj idealo 
klare viditaj, ni kreos la teknikojn. En Krakovo dum 
1912a, p=rolante pri la neceso de unueco, Doktoro Zamen- 
hof diris : « per interna malpaco ni ruinigos nian aferon 
pli rapide ol tion povus fari ĉiuj niaj malamikoj kune ». 

Doktoro Albault finas per vibranta alvoko al harmo- 
nia kunlaboro. La publiko longe aplaŭdas. 

Elekto e komisiono por la kontrolado de la voĉdoniloj 
kaj preparo de la voĉdonoi 

Estas nomitaj en tiu komisiono Sinjoroj Cugny, Cur- 
nelle, Julien kaj Motto. Oni alvokas poste la reprezen 
tantojn de la Federacioj por baloti en apuda ĉambro. 

Akcepto de la protokolo de la kongreso en Le Havre : 
Ĝi estas unuanime akceptata. 

Akcepto de la tagordo : Ĝi estas unuanime akcepta- 
ta. 

Agada raporto 

Ĝi aperis en Franca Esperantisto, en la numero de 
Februaro-Marto : la nombro de la aliĝintoj kreskis ĝis 
2048 membroj en U.E.A. kaj 1509 en U.F.E. (kun kres- 
kado en tiu lasta jaro je 10 90). En la numero de Marto- 
aprilo aperis aldono al la jara raporto rilate la agadon de 
Sinjoro Ribot, kaj raportoj de la delegitoj. Sinjoro Thier- 
ry substrekas, parolante pri Franca Esperantisto, la dan- 
ĝeran vojon de nia gazeto. Li klarigas, ke la tasko de la 
radaktoro estas kontentigi la legantojn. Nu, post la Pari- 
za Kongreso, oni petis malaperon de la literaturo, post 
la kongreso en Le Havre, oni petis malaperon de pro- 
tokz'aj aferoj ! 

La morala raporto 1965 ricevis 1.440 voĉojn por, sin- 
detenojn 74. 

Financa raporto 

Tiun imponan kaj tiklan punkton nete kaj precize 
klarigas sinjoro Royer, ĉefkontisto en Parizo. Li legas 
ire longan raporton pri la kontoj de la buĝetperiodo 
1964-65. Laŭ la deziro de Sinjoro Royer lia raporto estos 
komplete presigita en Franca Esperantisto. Tiel, ĉiuj es- 
tos plene informitaj. 

Post tiu longa. teknika kaj tamen tre agrabla paro- 
lado, Sinjoro Royer prezentas post diskutado, la jenan 
mocion : 

Rezolucio, pri la kontoj de la jarperiodo de la 1-a de Ok- 
tobro 1964 ĝis la 30a de septembro 1965. 

La kongreso, 
Leginte la financan tabelon, publikigitan de lafka- 

sisto en Fevue Francaise d'Esperanto. 
Aŭskultinte la raporton de la kontrevizinto kaj stu- 

dinte la financajn dokumentojn, kiujn li prezentis kaj 
komentis. 

Konvinkiĝas, ke la financaj dokumentoj estas klaraj 
kaj reprezentas ekzaktan bildon de la financa situacio de 
PE, 

Sekve decidas : 
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1) ia kontoj por la jarperiodo 1964-65 estas apro- 
bitaj kaj la kasisto estas kvitigita ; 

2) la profito de la jarperiodo, kiu sumiĝas je 9.411,55 
irancs havu la jenan destinon : 

Konforme al la paragrafo de la 13a artikolo de la 
statuto, la statuta fondaĵo ricevu : 

Reprezentitaj per la valorpaperoj ...... 1.000,00 F. 
Kaj reprezentantaj 10 90 de la rentumoj 16,00 F. 
La restaĵo estus dividita jene : 
= al la foĥdaĵo; Oflcejo." asoj, 5.241,85 F. 
— al la biblioteka fondaĵo .......... 280,05 F. 
— al fondaĵo nedeviga .............. 2.873,45 F. 

SUMO "SV, 9.411,55 E. 
La kunveno fermiĝis je tagmezo. 

Posttagmeza kunveno : Ĝi komenciĝis je la 16a aku- 
rate. 

Sinjoro Julien legas la rezultojn de la diversaj balo- 
toj : 

a) la protokolo de la kongreso en Le Havre estas 
unuanime akceptita, 

b) la morala raporto por 1965 ricevas 1.440 voĉojn 
por kaj sindetenojn 74, 

cĉ) la financa raporto estas akceptita de 1.075 vo- 
ĉoj, sindetenoj 286. 

Elekto de la estraro : 

Havis : Chagnoux 1080 voĉojn, Chapelier 1082, Cu- 
gny 1086, Guillaume 1078. Llech-Walter 1085, Babin 1086, 
Martis 1086, Poly 1084. 

Prezidanto : Sinjoro Llech-Walter; vic-prezidantoj 
A. Albault, R. Blanc, D. Chagnoux, G. Rougetet. 

Ĝenerala sekretario : Guillaume, Helpsekretario 
Bourdeaux. : 

Kasisto : Rousseau. 

En la sino de la komitato, Sinjoro Jean Thierry for- 
lasas la redakcion de Franca Esperantisto. Sinjoro Ribot 
anstataŭos ĝin. Sinjoro Bourdeaux fariĝas helpsekre- 
tario. 

Raporto de franca instituto de Esperanto : 

Ĝi aperis en la gazeto. Nenia demando pri ĝi okazis. 

SUGESTOJ DE LA FEDERACIOJ 

Sinjoro Julien legas rezolucion por la centra mon- 
tara federacio. 

Ĝi estas prezentita de Sinjoro Boulet, kaj subs- 
kribita de Sinjoro Blanc. Li rememoras la frazojn de la 
konkludo de la Fundamenta Principaro de Informado de 
Frostavallen, dum 1956 por petegi ke U.F.E. konstante 
uzu Esperanton por ĉiuj rilatoj kun siaj membroj. Li tion 
deziras por eviti la personajn kritikojn en franca lingvo 
de la Esperanto movado, por ne plu havi eternajn ko- 
mencantojn, por ke oni ne plu donu la impreson al la 
ĝenerala publiko ke Esperanto estas idealista movado, 
tute ne lingvo. 

Rilate la elekton de la konsilantoj, Sinjoro Boulet ri- 
markigas ke estas 8 nomoj proponitaj por 8 postenoj. Fin- 
fine, li konkludas per tiu propono : « la kongreso insistas, 
por ke U.F.E. konstante klopodu oficialigi esperanton 
kiel lernobjekton kaj precipe enmeti ĝin en la progra- 
mon de la abiturienta ekzameno ». 

Sinjoro Boyer prezentas rezolucion por Orienta 
Federacio : Okaze de sia nunjara kongreso en Selestat 
(Bas-Rhin), la Orient-franca Federacio rekomendas pli 
larĝan uzon de frapaj aktualaj varbtekstoj (sloganoj), 
uzeblaj en gazetartikoloj, kiel anoncoj, sur varbiloj, poŝt- 
markoj, afiŝoj, glumarkoj kaj simile. Li proponas, kiel ek- 
zemplon, franclingvan tekston. 
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Sinjoro Boyer parolas poste por la centr-okciden- 
ta federacio : 

Li rimarkigas ke multaj, kiuj ne aprobas U.F.E. fo- 
riris. Estas eraro ĉar tial multaj personoj estas for de 
U.F.E. Li proponas ke la homoj restu, ke la malkonten- 
taj interkonsiliĝu kaj kandidatiĝu por la postenoj. 

Estus dezirinde : 
— ke la financa raporto estu utiligebla. En tiu okazo, 

li gratulas Sinjoron Royer pro lia laboro. Li ĝojas ke estu 
plano kaj deziras al Sinjoro Royer plenan sukceson en 
lia entrepreno ; 

— ke la malkontentuloj ricevu okazon sin esprimi 
en nia gazeto. Sed oni ne devas insulti franclingve, sed 
paroli Esperanton ; 

— ke la nombro de la kandidatoj estu pli granda 
ol la postenoj. 

Sinjoro Cristofol parolas longe nome de la Tulu- 
za societo. 

Li petas ke, en la estonteco, interkonsente kun J.E. 
F.O., U.F.E. trovu kandidaton reprezentativan de la junu- 
laro ĉe la konsilio de U.F.E. Li konsideras ke la okazigo 
de Nacia kongreso ĉe Pentekosto ne estas tre oportuna 
por instruistoj kaj studentoj. Li petas ke ĝi okazu en la 
limoj de la lerneja Paska ferio. 

Sinjoro Boyet substrekas ke la problemo estas la 
sama kun la datoj de la lerneja kaj labora jaroj. 

Sinjoro Julien opinias ke la kalendaro estas normala 
En la nomo de la Tuluza societo, Sinjoro Cristofol 

legas longan leteron destinatan al U.F.E. pri estonta vo- 
jaĝo de Sinjorino Cichova el Ĉekoslovakio. Sinjoro Guil- 
laume kritikas ĉar U.F.E. ne estis informita. Doktoro Al- 
bault klarigas. Li montras la celon de tiu vojaĝo, la in- 
tencon de Sinjoro Cristofol Post diskutado, estis adop- 
tita ke Sinjorino Cichova, pro mallonga restado en Fran- 
cujo, vizitos nur la tri sudfrancajn federaciojn (Roussil- 
lon, Languedoc kaj Provence). 

Poste, Sinjoro Cristofol, vigle, entuziasme kaj junece 
prezentas personajn proponojn : 

— trovi taŭgan metodon por lernigi esperanton ; 
— koni la adresojn de la diversaj federacioj. 
Sinjoro Llech-Walter gratulas sinjoron Cristofol kaj 

dankas lin pro lia granda laboro. 
Sinjoro Babin devis paroli por la sud-okcidenta fe- 

deracio. Li substrekas ke nun, li ne plu rajtas ĉar li 
estas komitatano. 

Fraŭlino Clavier parolas pri la Rodana-Franca fe- 
deracio. La Federacio plendas pri la maniero uzita en 
U.F.E. por baloti estraron antaŭ la nacia kongreso. Sinjo- 
ro Lemaire petas, ke oni prezentu la kandidatojn pere 
de resumo de ilia agado. 

Sinjoro Asqueri plendas pro tro da gazetoj. 
La Federacio atentigas pri la stilnivelo de la ĵurna- 

ioj, kiu devas esti adaptita al la kono de la komencan- 
toj. 

Sinjoro Asqueri plendas pro manko de la reformo 
de la statutoj. 

Fraŭlino Triolle lecas deziresprimojn de la Pro- 
venca Federacio : 

Ŝi petas, ke !la Franca Instituto de Esperanto 
liveru modelojn de la ekzamenaj provoj. Sinjoro Thierry 
klarigas ke la reeidono de la verko de Waringhien aperos 
baldaŭ. 

Estas dezirinde, ke la provoj de la diversaj centroj 
aperu en Franca Esperantisto. Sinjoro Thierry respondas 
ke estas la afero de Sinjoro Tardieu. Nur la marsejlaj 
profesoroj elektas siajn provojn ! 

Nepre necesas reeldoni la elĉerpitajn librojn. Sin- 
joro Garrigue klarigas, ke temas pri la verko de Sinjoro 
Babin. 

Tiu Ĉi respondas, ke la eldoninto estas ne U.F.E. 
sed G.E.E. kaj ke li preparas la reeldonon de tiu verko 
kun aliaj ilustraĵoj kaj 2ldonitaj ekzercoj. 
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La Provenca Federacio petas, ke Franca Instituto 
de Esperanto senpartie aprobu aŭ ne la aperon de 
studlibroj por francoj aŭ franclingvanoj, pere de la men- 
cio « Aprobita de Instituto ». Sinjoro Thierry klarigas ke 
Franca Instituto de Esperanto nur povas aprobi aŭ ne 
la prezentitajn verkojn. Ĝi povas nenion por la aliaj. 
Tamen la sugesto estos transdonata al ĝi. 

La Provenca Kongreso esprimas la deziron ke Fran- 
ca Esperantisto estu la sola gazeto por Francujo; la 
aliaj fariĝu rubrikoj de Franca Esperantisto. Sinjoro Ju- 
lien klarigas, ke la tro granda nombro da gazetoj estas 
fonto de elspezoj. Sinjoro Thierry substrekas, ke la de- 
mando ne dependas de U.F.E. 

S-ro Babin rimarkigas, ke K.K. estas multe le- 
gata ekster Francujo, sed aldonas ke la eksterlandaj le- 
gantoj de K.K. ne interesiĝas pri la internaj aferoj de la 
franca movado pritraktitaj en F.E. kaj ke K.K. estas, 
por la Kulturdomo, propagandilo. Plie, ĝi havas tute pro- 
pran karakteron, kiu plaĉas. 

RAPORTOJ de la fakoj 

Sinjoro Bourdeaux parolas pri la informa fako. Li 
prezentas sian projekton de bulteno laŭ ESSOR. 

INTERKONSENTO DE U.F.E. kaj G.E.E. 
Sinjoro Llech-Walter prezentas la historion kaj la 

rezulton de la diversaj renkontoj inter fa reprezentan- 
toj de la du asocioj. Doktoro Albault legas la protoko- 
lon en 8 punktoj inter la du asocioj. Ĝi unuanime estas 
akceptita. 

Fraŭlino Dedieu parolas en la nomo de G.E.E. Jen 
la teksto de ŝia interveno : « Sinjoro Prezidanto kaj ka- 
raj gekongresanoj, en la nomo de G.E.E. kaj persone 
mi salutas la kongreson kaj esprimas dankon pro via 
akcepto de la interasocia kontrakto laŭ kiu, en la es- 
tonto ni ĉiuj kunlaborados en maniero pli utila al la 
afero de Esperanto : signo de harmonia divido de tas- 
koj kaj inter konsentitaj kunlaboroj estis, ke U.F.E. trans- 
donis al G.E.E. la organizadon de la Paska Kultura se- 
majno, kiu okazas ĉiujare en la kastelo « Gresillon ». 
Alia signo estas ke eblis al G.E.E. okazigi hodiaŭ ins- 
truistan kunvenon en la kadro de la nacia kongreso de 
U:F.E: 

Al tiu kongreso, G.E.E. deziras plenan sukceson kaj 
esprimas ĉi tie la deziron, ke ĉiu el Vi, per propra ago 
aŭ instigo al ĝustaj organoj klopodu venigi konkordon 
en la Esperanto-movado de nia lando kaj ĉesigi ĉiujn 
misagojn de esperantistoj kontraŭ esperantisloj, asocioj, 
grupoj aŭ societoj ». 

RAPORTO pri U.E.A. 
Doktoro Albault montras ke la peticio de O.N.U. es- 

tas multe plibonigita ol dum lasta julio. Li petas, 
ke oni klopodu por progresigi la aferon antaŭ la fino 
de la kampanjo. 

Li anoncas, ke post la kongreso en Budapeŝto la sek- 
vantaj okazos en Tel Aviv (1967) kaj Madrid (1968). 

Eldonaĵoj : Sinjoro Jean Thierry anoncas, ke la ver- 
ko de Chavet-Warnier elĉerpiĝis kaj estos baldaŭ reel- 
donata. Oni vendis 3.000 ekzemplerojn en ses jaroj. Ma- 
rabuta libro pri Esperanto estas preparata. Jam la manus- 
kripto estas finita. Estas tre bona aŭguro ĉar, eldonota 
de la firmo mem, estos vendebla en ĉiuj librejoj. 

Venonta kongreso : ĝi okazos en Calais. 
Revizoroj Sinjoro Royer estas denove nomita 

kontrevizoro. Oni elektos duan kontrevizoron kapablan 
en la pariza regiono por faciligi la laboron. 

KONKLUDO : Sinjoro Llech-Walter parolas. 

Finfine, li diras, li povas respondi al multaj kriti- 
koj. U.l.E. estas la esperantistoj kaj Agen ĝojega paŝo 
malgraŭ la morto de Sinjoro Micard. Ni devas kritiki, sed 
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per afablaj formoj. Ni devas streĉi niajn fortojn mal- 
graŭ la modernaj kontraŭaparatoj. 

Fine, li prezentas la mocion de mia kongreso : 

La 58a nacia kongreso de Esperanto kunveninta en 
Agen la 28an, 79an kaj 30an de Majo 1966 : 

— decidas organizi por la periodo 1966-1967, junu- 

laran kampanjon ; 

— alvokas ĉiuj membrojn de U.F.E. streĉi sian forton 

por plivastigo de J.E.F.O.; 

— memorigas, ke la kongresaj debatoj dum kiuj 

oni povas libere ekzameni kaj diskuti la agadon estas 

loko por esprimiĝo de trafa kritiko. 

La prezidanto fermas la kunvenon je la 18a kaj tri 
kvaronoj. : 

Protokolis : GARRIGUE. 

P.S. — Pro nesufiĉa spaco, estas neeble aperigi la 
longan kaj detalo-plenan raporton de S-ro Royer. La 

eventualaj interesatoj bonvolu peti ĝian kopion ĉe nia 

sidejo 34, rue de Chabrol, Paris-X°. 

  

POSTKONGRESAJ 

PRIPENSOJ 

Estis neniu « organizita E-isto » en Aĝeno! Ta- 
men la tuta aranĝo evoluis glate kaj harmonie : ni 

devas tre danki nian amikon Ribot kaj lian edzinon, 
kiuj jam de longaj monatoj preparis ĉion, de la 
hotela prizorgo ĝis la kunmeto de Honor-Komitato ; 
de la plej esencaj taskoj ĝis la plej banalaj sed ja 
temporabaj laboretoj; plurajn tagojn antaŭe niaj 

geamikoj devis forlasi sian Marmandan hejmon por 
ĉion ĝustigi en la Kongresejo mem. Vere, lokaj 
E-istoj ne estus povintaj pli bone prepari; aliparte 

ne venis alia invito ol tiu de Aĝeno... 

Tiel provizita de sia kadro, de sia « infrastruk- 

turo », kiel do evoluis la Kongreso mem ? Nu, per 
mallongaj vortoj la kongresa laboro evoluis same 

glate kaj harmonie, sen kolizioj kaj sen ĝenaj tem- 

poperdoj. La ĝeneralaj diskutoj fluis en amikema 

kaj aferema tono; grava financa problemo trovis 
sian solvon; la rekuniĝo de G.E.E. — sian feliĉan 

konkludon; la apartaj komisionoj diligente studis 

kaj proponis decidojn ; eĉ okazis faka sciencista kun- 
veno; propaganda vespero estis organizata sabate ; 

kaj fine, la junuloj — eĉ ekster sia oficiala kunsido 
— organizis ekstrajn kunstarojn, kuntrinkojn kaj 
kunridojn, kiuj lasas esperi dinamikan venontecon. 

Ni ankaŭ notu subtonon de enpensiĝo pro la ko- 

lektiĝo de la animoj super edifa vivo kaj giganta 

laboro de unu el niaj pioniroj : kreo de franca ins- 

truista asocio kaj de ĝiaj publikaĵoj, kreo de la so- 

merlernejoj de G.E.E., kreo de la E-a Kulturdomo 

kaj animado de Gr£sillon, kiu de jaro al jaroekom- 

fortiĝis kaj iom post iom sin levis al bona kultura 

nivelo... Nigra krepa banto streĉis la koron de nia 
verdstela standardo ; ĝi mute ripetis : antaŭ du ta- 

goj forpasis nia amiko Micard! — Niaj pensoj te- 

legrame flugis al la edzino kaj familio... 

Malgraŭ sia malĝoja agordo tiu « 58-a » estos 

notita en la analoj de nia franca movado, kiel labora 

kaj unuiĝa, kiel bona deirpunkto por la venonteco. 

Ĉiuj niaj agantoj kaj pioniroj rajte povas esti kon- 

tentaj pri ĝi. 
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Kaj tamen mankis io! Finfine, ni nur babilis pri 
kaj ĉirkaŭ niaj rutinaj taskoj : ni nur prizorgis la 
ne,re necesan, kiel en preskaŭ ĉiuj aliaj kongresoj 
francaj; sed ni forgesis... la ceteron! En la venon- 
teco, ni ŝatus vidi iom pli da dinamismo, iom pli da 
festa etoso, laŭ la konsiloj de D-ro Zamenhof mem ! 
Sed ni bone komprenu, ke tion ni ne povas atendi 
de la organizantoj ; male, la tuta franca movado, 
te. ĉiuj niaj lokaj societoj, ĉiuj individuaj E-istoj, 
ankaŭ devas helpi! Kaj tio samtempe levu la entu- 
ziasmon kaj la konkuremon tra la tuta lando ! 

Nu! Tio estas ankoraŭ nur ŝvebanta ideo sed 
kion vi mem opinius pri la organizado de konkurso, 
eventuale kun premioj, kiu konsistus por ĉiu par- 
toprenanta loka societo prezenti kiel eble plej allo- 
gan programon de kulturvespero kaj paralele por 
ĉiu individuo la plej bonan programeron en diversaj 
branĉoj (rakontoj, paroladetoj, kantoj, skeĉoj, tea- 
traĵetoj...). Juĝantaro eliminus kaj decidus pri la 
eroj prezentotaj antaŭ la Kongresanaro, elektus la 
gajnantojn. Tra la tuta jaro, la lokaj societoj kaj la 
federacioj preparus la konkurson, kun la rezulto ke 
altiĝus la nivelo kaj la interna intereso de niaj klu- 
boj.. Paralele, nia junularo, kiu jam de du jaroj 
restis senvoĉa, povus trejniĝi por la Oratora Kon- 
kurso, ĉu reprenante la temojn proponitajn por 
Aĝeno, ĉu novajn en kundecido de J.E.F,O. kaj de 
la kultura komisiono de UFE. Kaj eble ni povus fin- 
fine starigi iun literzturan konkurson : jam de plu- 
raj jaroj la demando ŝvebas... 

Tiam eble — eble — niaj kongresoj povus akiri 
pli da intereso kaj pli da partoprenantoj, same kiel 
ĉe niaj sudaj najbaroj ! Nu, se, vere, vi same opinias, 
nepre manifestu vian konsenton kaj tuj skribu viajn 
pensojn, skribu ankaŭ pri via preteco prepari ion 
sola aŭ kun via loka societo; aŭ se vi preferas des- 
tini premiojn por la konkursantoj, nepre tion fruc 
anoncu ! 

Ni nur lanĉis ideon : ni nun vidu, ĉu ĝi scios 

vibri en viaj koroj kaj en viaj mensoj; ni nun de- 

monstru al niaj malamikoj, ke nin ne karakterizas 
apatio kiel ili ĉiuvente deklaras, sed ke, male, po- 

tenca dinamismo nin animas ! 

D-ro A. ALBAULT. 

NOTO : Koncizajn opiniojn kaj konstruajn pro- 
ponojn skribu jam nun al la Sekretario de la Kultu- 

ra Komisiono : S-ro J. Manceau, 14, rue de la Mine, 
57 - CREUTZWALD (Moselle). 

EĤOJ 
AŬ 

MEMORAĴO 
pri la Kongreso en Agen 

2 
“+ 

La Festparolado de D-ro ALBAULT estos sur- 

diske eldonita en tute limigita kvanto. 

Vi povas antaŭmendi ekzemplerojn urĝe sen- 

dante po 30 F. al la konto de D-ro Albault. 

(C.C.P. 608-30, Toulouse). Ĉar estos presita la 
ĝusta nombro, ne eblos poste havigi al si la 
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La 5-an de majo, serio da klaraj koloraj diapozitivoj 
ebligis al nia grupanaro konatiĝi kun la lazura Espe- 
rantujo : Primoŝten, jugoslava urbeto sur la bordo de la 
Adriatika maro, ĝemeligita kun Vallon-Pont-d'Arc, 

La 6-an de junio ankoraŭ pere de diapozitivoj, ni 
vojaĝis en Finnlandon kaj vizitis Turku, gravan have- 
non sur la Baltika maro. 

Ambaŭ serioj estis komentitaj en esperanto kaj en- 
tuziasmigis la ĉeestantaron, 

Kaj nun finiĝas nia fruktodona esp. lernjaro. ĝojajn 
somerferiojn al ĉiuj, kaj ĝis oktobro por plua semado. 

16 jara pola lernanto kiu interesiĝas pri filatelio kaj 
turismo deziras korespondi kaj interŝanĝi esp. ilbrojn 
kun Franco. Jen lia adreso : Kolman Jacek, Varsovio, 
Strato Okopova, 23/97 (Pollando). 

BEZIERS 

Niaj grupanoj partoprenis diversajn esperantistajn 
manifestaciojn 

Du ĉeestis la SAT-Amikaran Kongreson en Bordeaux 
dum Paska ferio ; naŭ la kongreson de la Federacio 
« Languedoc-Roussillon » en Balaruc-les-Bains, la 8-an 
de majo ; kvin la U.F.E.-Kongreson en Agen dum Pen- 
tekosta ferio, 

La kursoj regule okazas kaj ĉiuj senpacience atendas 
la jaran libertempon por ĉeesti internaciajn kongre- 
sojn ! 

NARBONNE 

Dimanĉe la 12-an de junio okazis komuna ekskurso de 
la grupoj el Beziers kaj Narbonne. Pro la necerteco de 
la vetero multaj membroj mankis ĉe mia kuniĝloko. 
Tamen, la Narbonanoj estis aparte kontentaj vidi Ges- 
rojn Castello kun iliaj lernantinoj kaj S-inon Authier 
kun sia knabo. Iu delegito de gazeto rapide fotis la par- 
toprenantojn, kaj je la fiksita horo, la aŭtomobil-kara- 
vaneto ekiris. Post dek-kiiometra veturado oni atingis la 
celitan lokon : la bordo de la rivereto Cesse apud la 
kanalponto, Vere taŭga loko kiu ravis ĉiujn vizitantojn. 
Post la manĝo oni iom kantis kaj muzikis sed la teruraj 
junulinoj esprimis sian neflekseblan volon sin bani en 
la maron. Tial la tuta trupo enaŭtomobiliĝis kaj « an- 
taŭen al Narbonne-Plage ». Seda pri tiu translokiĝo 
neniu plendis ĉar la ĉeesto sur la strando estis vere 
agrabla, la banemaj samideanoj larĝe profitis la okazon. 
La soifantaj (t.e, ĉiuj) invadis la vilaon de nia Prezi- 
danto, S-ro Sayag. Venis la momento de la reveno kaj 
disiĝo post tago kiu ŝajnis al ĉiuj mallonga. Kiam okazos 
la venonta ? 

Morto de S-ro Laurent, — La Narbona grupo spertis 
gravan perdon je la morto de S-ro Georges Laurent kiu 
okazis la 8-an de aprilo. Tre estimata instruisto, li estis 
elektita kiel unua direktoro kiam oni krzis la « Maison 
des Jeunes de Narbonne ». Li estis esperantisto de 1934. 
Dum sia longa kariero en la instruistaj kaj edukistaj 
medioj, li akiris multajn simpatiojn en nia urbo. 

La Federacio « Languedoc-Roussillon » kondolencas 
la familion. 

NIMES 

Ordinara kunveno dum la I-a merkredo de majo. Oni 
tamen faris kelkajn decidojn por la venonta jaro : inter 
aliaj decidoj aranĝi ekspozicion en la I-a aŭ la 2-a 
semajno de oktobro en la parolejo de ia junula liceo, 
kaj provi organizi kurson en la sama iiceo. La direktoro 
jam donis sian aprobon por ambaŭ projektoj. 

MONTPELLIER 

La printempo invitis nin promeni, eliri el la domo 
kaj ĉeesti renkontojn, Samideanaj grupanoj partoprenis 
la jubilean renkonton en Montelimaro dum marto, la 
federacian kongreson en Balaruc-les-Bains, kaj la na- 
cian kongreson en Agen dum Pentekosto. 

En oktobro ĉekino, parolistino ĉe radio Praha vizitos 
nian urbon. 
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    PERPIGNAN 

Federacia Kongreso en Balaruc-les-Bains, — Nia jara 
Federacia Kongreso okazis en Balaruc-ies-Bains, la 8-an 
de majo 1966. La kunveno, bone sukcesis kaj raportoj pri 
la agado en la diversaj esperanto-centroj ebligis konstati 
fruktodonan laboron dum la jaro 1965/1966. Ĉiam an- 
taŭen ! 

Malfermo de la esperanto-kursoj 1966-1967 : 
Jaŭdon, la 6-an de oktobro : Je la 9-an ĉe C.E.G. 

en Elne ; je la 11-a ĉe Liceo Arago en Perpignan ; je la 
16-a ĉe Lernejo Racine en Perpignan. 

Mardon, la 11-an de oktobro : ĉe la Kultura Centro 
de Esperanto, 5, quai Vauban, Perpignan. Perfektiga 
kurso, je 18 h. 30. 

VIRE (Calvados) 

S-ro Saperas, profesoro ĉe Liceo Emile Maupas gvi- 
das esperanto-kurson ĉiusemajnan al ĉirkaŭ 25 liceanoj 
el klasoj 5-a klasika kaj moderna. La kurso okazas en 
la licea klasĉambro de S-ro Saperas. 

Lastatempe, en ekspozicio de la verkaĵoj de la licea- 
noj, troviĝis panelo farita de la kursanoj qe s-ro Saperas. 
Ĝi prezentis platglobon kaj la multnombrajn leterojn 
ricevitajn de la kursanoj de eksterlandaj korespondantoj. 
Troviĝis ankaŭ foto de la kursanoj kaj steloj kun. pries- 
perantaj skribaĵoj, Tiun ĉi ekspozicion montris la regiona 
televido dum elsendo okazinta la 17-an de junio. 

A CALAIS, LES SCOUTS APPRENNENT' L'ESPERANTO 

Au moment oŭ s'ouvre l'annĉe 66-67, specialement 
orientĉe vers les jeunes et les groupements divers qui 
les rassemblent, il est interessant de noter ce qui vient 
de se passer à Calais : 

La troupe scoute avait reçu une invitation de You- 
goslavie pour aller passer là-bas quelques semaines dans 
un camp avec d’autres scouts de plusieurs pays. Tout le 
monde fut d'avis de réserver un accueil favorable à la 
proposition et l’on se mit à envisager les détails. Parmi 
ceux-ci, les scouts calaisiens demandèrent : « Quelle 
langue parlez-vous ? » 

« L'Esperanto ! » repondirent les jeunes yougoslaves. 
Aussitot, une razzia de methodes de !:angue internatio- 
nale fut organisĉe dans les librairies de Calais et cha- 
cun se mit 4 etudier l'esperanto, recommande jadis par 
Baden Powel, fondateur du Scoutisme, 

A l'heure des relations internationales, on se de- 
mande encore pourquoi et comment des organisations — 
de jeunes surtout — qui se prétendent internationales, 
s'obstinent à ne pas admettre l'Espéranto parmi leurs 
activités et leurs moyens d'action ! En tout Cas la leçon 
de Calais — qui accueillera l'an prochain notre 59 
Congrès National — mérite d’être retenue ! 
oo oo ovo oe oo eo oo —o—— ee)" 

HUMURAĴOJ 
Atentigo En nia Movado, je pluraj epokoj kaj en 

diversaj landoj, aperis diversaj humuraj gazetoj ; bedaŭrin- 
de, ili ĉiuj malaperis. Ĉu la Esperantistaro ne estas sufiĉe 
ampleksa nun, por sekurigi la aperigon de tia gazeto Ziu- 
monata? Ĉu ni povus esperi vian respondon kaj eventuale 
vian kunlaboron... almenaŭ vian abonon ? Dume, ni plezu- 
re publikigos viajn elcerbumaĵojn. 

ŜIA AĜO 

— Tiu maljunaspekta virino distrumpetas, ke ŝi estas 
40-jara ; ĉu vere ? 

— Verŝajne jes, ĉar si diras tion jam de dek jaroj ! 

TEMPO MANKAS 
— Kara Samideano, ĉu nia grupo povas kalkuli je 

via kunlaboro por la ĉi-jara informa laboro ? 
— Nepre ne! ĉar bedaŭrinde, mi disponas nur unu 

horon posemajne kaj tiun tempon mi rezervas por kritiki ! 
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LA PAĜO DE L'JUNULOJ 
Rimarkoj de la sekretario de JEFO 

post la kongreso en Agen, speciale por ĉiuj responduloj de U.F.E., de Fakaj Asocioj kaj por ĉiuj instruistoj 

Mi kore dankas la respondulojn de Federacioj kaj 

eksterajn personojn de JEFO, kiuj afable respondis al 

miaj sekretariaj informiloj kaj'leteroj, kaj kiuj helpis 

pli malpli JEFO-n kaj la junularon. Sed mi tute ne 

estas kontenta kontraŭ tiuj, kiuj neniam respondis 

al mi, eĉ al afablaj leteroj. Tio ne estas inda de res- 

ponduloj ! Tio estas grava manko en la franca es- 

perantista movado : la manko de kunlaborado. Ĝe- 

nerale francaj esperantistoj havas tiujn malecojn 

1” Ili ne parolas Esperanton inter si, kaj se estas ri- 

dinde kaj stulte paroli Esperanton inter Francoj aŭ 

Germanoj aŭ Rusoj aŭ Ĉinoj aŭ Angloj, estas same 

ridinde kaj stuite paroli france aŭ germane aŭ ruse 

aŭ ĉine aŭ angle inter esperantistoj ! Paroli france 

inter esperantistoj estas pruvi al la tuta mondo, 

ke Esperanto nenion valoras ! Tro olte, multe tro 

ofte, mankas la kunlaborado. Tro multaj esperan- 

tistoj sufiĉe viglaj aŭ tre viglaj kredas sin la kreinto 

mem de Esperanto aŭ la tuta movado mem. Tio estas 

grava eraro, kaj laŭ mi la ĉefa motivo de la malsuk- 

ceso de Esperanto. Ĉar tiaj homoj senkonscie pli 

malpli konstraŭstaras aŭ bremsas la disvastigon de 

Esperanto. 

Ekzistas multaj fakaj asocioj, kaj tio estas bona, 

eĉ estas necese, ke ekzistu fakaj asocioj por pli 

bone agadi en ĉiuj medioj. Sed iliaj agadoj ne ĉiam 

estas absolute bonaj, ĉar mankas ia kunlaborado 

inter la responduloj. Ĉiuj esperantistoj kaj ĉefe la 

responduloj de fakaj asocioj devus ankaŭ esti mem- 

broj de Universala Esperanto-Asocio, kaj ĝiaj Landaj 

Asocioj, ĉar Universala Esperanto-Asocio estas por 

ĉiuj. Esperantisto ne estas kompleta esperantisto, kiu 

ne estas membro de U.E.A. ! 

Nun mi informas vin pri JEFO, ĉar ŝajnas al 

mi, ke malmultaj konscias sian devon al JEFO. 

JEFO tute ne estas aparta movado, sed en la kadro 

de U.F.E. kaj U.E.A. kaj en plena kunlaboro kun 

ĝi (U.F.E.-U.E.A.), baldaŭ pli ol ĝis nun mi esperas, 

JEFO do estas faka parto de UFE-UEA, kaj celas 

agadi en la junulara medio. La Estraro de JEFO estas 

elektita de ĉiuj junaj membroj, kiuj partoprenas la 

Nacian Kongreson de JEFO, kaj akceptitaj de UFE- 

UEA. Do vi tute ne devas honti kunlabori kun 

JEFO ! 
Sed JEFO, kiu estas ankoraŭ nova fako, kies 

membroj estas junuloj, suferas pri multaj malhel- 

paĵoj pro tiu noveco, pro la juneco de siaj membroj, 

EXPOSITION 
A keno „~r 

|! ESPERANTO” 
Institut Pédagogique National 

29, rue d'Ulm - PARIS. 5€ 

Flamme commandée par l'U.E.F. et utilisée par un Bu- 

reau Postal de Paris, pendant toute la durée de l’exposi- 

tion « Connaissance de l'Esp eranto » à l'Institut National 

de Pédagogie. 
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kiuj kelkfoje devas momente ĉesigi la agadon pro 

studoj aŭ aliaj kaŭzoj (ŝanĝo de vivloko, geedziĝo, 

k.t.p.), membroj, kiuj povas malhavi spertojn pro 

manko da informoj kaj longa restado meze de la 

movado. 
Tial mi afable kaj tre insiste petas, ke UFE 

aktive heipu nin, ke ĉiuj grupoj kaj federacioj stari- 

gu grupojn aŭ instigu al la starigo de grupoj, kaj in- 

formu nin pri tio, kaj starigu regulajn interrilatojn 

kun ni. 

Plie mi tre petas, ke ĉiuj instruistoj de Esperanto 

ankaŭ regule interrilatu kun ni, ke ili donu al ni 

komence de ĉiuj kursoj la liston de la junaj ier- 
nantoj, antaŭ la fino de ia kursoj la rezultatojn de 

tiuj kursoj, ke ili intime kunlaboru kun la lokaj 

grupoj aŭ kun proksimaj grupoj aŭ federacioj, se ne 

estas loka grupo. Ke ili indiku al ni, se ne estas loka 

grupo, la nomon de la plej kapabla laŭ ili, por formi 

grupon, se tiu aŭ tiuj instruistoj ne volas ili mem 

formi grupon. Nur tiel via laboro ne estos vana ! 

Ankaŭ mi petas de la organizantoj de la kulturaj 

semajnoj en « Gresillon », ke ili donu al ni antaŭ 

la komenco de tiuj kulturaj semajnoj ia liston de la 
junaj partoprenantoj, kaj la lingvan nivelon de ĉiu 

partoprenanto. Kaj ke oni akceptu en « Gresillon » 

nur tiujn, kiuj almenaŭ antaŭpagis la 5frankan koti- 

zon. 

-Mi ripetas : la afabla kunlaboro, kiel diris D” 

Albault dum la kongreso, la afabla kunlaboro inter 
ĉiuj esperantistoj estas nepra kondiĉo por la sukceso 

de Esperanto. 

Vi ankaŭ scias, ke la junularo estas la estonto. 

Se ne estas sufiĉe vigla junulara movado, Esperanto 

ne povas disvastiĝi, kaj eĉ povas malaperi. 
Oni informis min ĵus antaŭ la kongreso, ke 

venontjare ekzistos junularaj fakoj en ĉiuj bonaj 
Esperanto-Grupoj de Rhone-Alpes. 

La komitato de UFE laŭ instigo de s-ro Bour- 
deaux faris decidon, por ke oni « Lanĉu Junularan 
Agadon », franclingve : « Une Operation Jeunesse » 

dum la sekvonta jaro. Kaj mi profitas la okazon por 
rememori al vi, ke vi mem responduloj de federacioj 
elektigis de viaj membroj la Estraron de UFE. Do 

kiam la Estraro faras decidon pri io, vi devas fari 

tion, kion decidis UFE, aŭ se vi ne povas, vi absolute 
devas informi la Estraron de UFE pri tio, kaj doni 
la motivojn de la malhelpo por kune kun la Estraro 
serĉi la rimedon por fari tion, kion decidis la Estra- 
ro. Estas la nura kondiĉo de sukceso. U.F.E. ne devas 
esti « Un machin », al kiu ĉiuj pli malpli spitas. 
Ĉiuj esperantistoj kaj ĉefe la responduloj de la fe- 
deracioj respondas pri la bona aŭ malbona funkciado 

de UFE. Ĉiuj esperantistoj ankaŭ devas bone kaj 
plene konscii, ke Esperanto estas internacia movado 
kaj ne nur loka aŭ faka movado. 

Finante mi esperas, ke vi ĉiuj pli intime kaj afa- 

ble kunlaboros kun ni, kaj ke la sekvonta Nacia 

Kongreso dank'al tiu via kunlaboro estos pli konstrua 
ol la lasta. Louis COURTOIS. 
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communiqués ci'U. F. E. 

PIERRE BABIN PREND LA DIRECTION 
DE LA MAISON CULTURELLE 

Après s'être dévoué de nombreuses années a la Mai- 

son Culturelle de Grésillon, M. Pierre Babin, Professeur 

d'Anglais nouvellement nommé à Nantes, vient d'être ap- 

pelé par le Conseil d'Administration à succéder à Henri 

Micard. 
Nous le félicitons de cette confiance largement mé- 

ritée et nous le remercions d'avoir bien voulu accepter la 

lourde charge que constitue la direction d'une telle entre- 

prise. Qu'il soit assuré que demain comme hier, tous les 

espérantistes seront à ses côtés pour aider la Maison Cul- 

turelle à remplir le rôle pour lequel elle fut créée. 

Nous n'aurions garde d'oublier Madame Babin, qui 

participe à l'administration de Gresillon et assure avec son 

amabilite coutumiĉre la direction materielle de certains 

stages. A. R. 

RECEPTION A L'AMBASSADE D£ FRANCE 
A BUDAPEST LE 2 AOUT 1966 

Grace a l'aimable intervention de M. Dabezies, une 

delegation francaise conduite par M. Rene Llech-Walter, 

President, a ĉte recue pendant plus d'une heure a PAm- 

bassade de France à Budapest. Etaient présents : M. l'Am- 

bassadeur et ses attachés, M. Jacques Dhaussy, envoyé 

special du « Figaro » ; M. Bourdeaux, attaché de Presse ; 
M. Guillaume, secrétaire général ; M. Rousseau, trésorier 

et Madame : M. et Mme Cheverry, représentant la Maison 

Culturelle de Gresillon avec M. et Mme Jellenc et Mme 

Vincent de la Commission de l'Enseignement de l'U.F.E. 

Au cours de l'entretien un cocktail fut offert par M. 

l'Ambassadeur à ses invités. 
Prenant congé et le remerciant pour son aimable ré- 

ception le Président de l'U.F.E. remit à M. l'Ambassadeur 

une documentation sur l'esperanto. 

DU 25 JUILLET AU 11 AOUT 1967 
GROISIERE U.F.E. A TEL-AVIV 

POUR LE 529 CONGRES UNIVERSEL D'ESPERANTO 

Dans le prochain numero de Franca Esperantisto nos 

lecteurs trouveront, encartée, la circulaire comportant les 

D rons détaillés sur le voyage par bateau à Tel- 

VIV, 

Pour le moment signalons qu'il faut prevoir, comme 

premier prix, pour le voyage aller et retour en cabine à 

6 lits et logement en bungalow au village de Maccabia près 

Tel-Aviv, pension complète environ 1.000 francs. 
Possibilités de voyage en cabine à 4, 3 et 2 lits et 

hotel 2e et 1'“ catégorie avec supplément de 100 à 700 
francs suivant la cabine et la catégorie de l'Hôtel choisies. 

Nous étudions actuellement le séjour à Tel-Aviv en 

demi-pension et le programme des excursions. Tous rensei- 

gnements seront donnés dans notre prochain numéro. 

R. L.-W. 

ESPERANTO-DOMO EN PARIZO 

La kolektado de la brikoj por la aĉeto de la Esperanto- 

domo en Parizo daŭrigas. 
Koregan dankon al la unuaj donacintoj ! 
Se ni ricevos multnombrajn brikojn ni studos la eble- 

con trovi pli oportunan aŭ pli grandan ejon ; la ŝabrola estas 

sur la dua etaĝo kaj tio estas malavantaĝo 
Paroligu vian monujon por la realigo de niaj esperoj ! 

La briko valoras 100 frankojn sed ni ricevas ankaŭ 

briketoin (10 f.) por faciligi, dum la jaro, la akiron de 

unu briko. R. L.-W. 

VI NE ESTAS PROFESORO 
SED VI POVAS €STI KURSGVIDANTO ! 

Por disvastigi la internacian lingvon ni bezonas mul- 

tajn kursgvidantojn ! Se vi estas edukisto vi devas malfer- 

mi esperantan kurson en via lernejo, se vi ne estas instruisto 

vi povas gvidi kurson inter viaj konatuloj, sen pretendemo ; 

vi diros al ili : « Ni ĉiuj kune lernos la internacian ling- 

von ! » Kaj se vi timas uzu la diskojn ! R. L.-W. 

PRINCIPARO DE FROSTAVALLEN 

La Principaro ellaborita en Frostavallen por racie kaj 

senĥaose gvidi nian Movadon ludas tiel elstaran rolon, ke 

ni tre volonte malfermos novan rubrikon, kies nomo povus 

estis — kial ne? — Frostavallen. Ĉiutrimestre, diversaj 

esperantistoj povus tie klarigi, komenti, diskuti kaj ĉe la 

FRANCA ESPERANTISTO. N“ 239. AŬGC.-DEC. 1966 

fino, proponi praktikan konkludon por efektivigi iun el la 

nombraj principoj de Frostavallen. 
Tiuj el niaj legantoj, kiuj bonvolos profitigi siajn sa- 

mideanojn je iliaj ekpensoj, bonvolu sendi al la redakcio ĉir- 

kaŭ duonpaĝan artikolon pri iu Frostavallena punkto, kiun 

li mem laŭvole elektos. 
Ni atentigas vin pri la ĝusta loko, kie tiu Principaro 

de Frostavallen estas trovebla en sia oficiala formo : |arlibro 
de U.E.A. 1965 - Unua parto p. 38 

L'INFORMATION, SOUCI MAJEUR ! 

En ce début d'annĉe scolaire, il convient de réfléchir 

sur l’action qu'en accord avec l'U.F.E. nous allons entre- 
prendre pour informer les non-espérantistes des possibilités 

qu'offre déjà la langue internationale et des divers moyens 

AS disposition pour l’apprendre dans les meilleures con- 

itions. 
Or, cette année 66-67 s'ouvre sur une note extrĉme- 

ment optimiste : une exposition « Connaissance de l’Espe- 
ranto » est ouverte au public à l’Institut National de Pédago- 
gie, 29, rue d'Ulm, Paris 5° et elle le restera jusqu’au 29 
octobre. I| me semble que dans l’histoire du Mouvement 
esperantiste Francais, c'est la premiere fois qu'a lieu une 
telle Exposition patronnée par M. le Ministre de l'Education 
Nationale et par les plus hautes Instances des milieux en- 
seignants. Il est donc normal que cet événement dont l’im- 
portance n'echappera a personne, domine toute notre cam- 

pagne d'information au cours de cette annĉe 66-67. 

Un fait est certain l'Esperanto a retenu l'attention 
des milieux officiels et notamment du Ministère de l'E.N. 
Cela va naturellement faciliter grandement notre action 
et l'orienter, mais non point nous en dispenser. À nous 

tous d'agir d'apres les circonstances devant lesquelles nous 
serons places et en nous souvenant que la meilleure infor- 
mation s'appuie sur des faits precis et non sur des rĉves ! 
La meilleure information est aussi celle que l'on adapte à 
l'individu il est evident qu'un scout, un professeur, un 
prĉtre et un jeune paysan devront ĉtre informes par des 
moyens differents ; c'est affaire de jugement et d'appre- 
ciation à laquelle nos amis sauront appliquer le fruit de 
leur expérience. 

Parmi tous les moyens d'information dont nous dis- 
posons actuellement, rappelons pour mémoire, en essayant 
de les classer : 

Information Générale : Nouveau prospectus U.F.E. — 
Affiches couleur 60 X 80 (E.F.E.) — Prospectus 4 pages 
l'Esperanto et la Culture ; l’Esperanto dans l'Enseignement 
(E.F.E.) — Esperanto - Eclair (E.F.E.) — et surtout Nos 
Premiers Pas en Esperanto (E.F.E.) brochure illustrée de 
32 pages, livrée avec disque souple microsillon et qui, par 

sa présentation moderne, retient l'attention. 

Milieux intellectuels : Valeur pédagogique de l’Espe- 
ranto (U.F.E.) — A B C à l'usage de ceux qui aiment les 
lettres (U.F.E.) — Précis Grammatical (E.F.E.) — Signa- 
lons en outre, pour les milieux religieux, la petite plaquet- 
te : l’Espéranto au service du Christ (E.F.E.). Enfin, dans 
les 11 feuilles documentaires dont vous trouverez le détail 
page DIS vous aurez un excellent moyen d'information 
adapté à ceux que vous voudriez convaincre. 

L'information est une question extrêmement vaste, 
car ses aspects sont multiples. Que chacun d’entre vous qui 
a un problème à résoudre, ne craigne pas de faire appel à 
FÜLPF'E: dans la mesure de ses modestes moyens, notre 
Association nationale ne demande qu’à vous aider. 

CONSEILS DU MOIS 

1 — Dès la réception de ce numéro, faites la liste 
des personnes à qui vous allez faire visiter 
l'Exposition « Connaissance de l'Esperanto », 

29, rue d'Ulm, Paris 5°, (ouverte de 9 h. à 
18 h. sauf dimanche, jusqu’au 29 octobre). 

2 — Réfléchissez : A qui allez-vous enseigner 
l'Esperanto cette annĉe? Dans le cadre de 
l'action de votre Groupe ? Dans une école ? 
À un isolé ? En tout cas, vous ne pouvez pas 
vous croiser les bras et attendre que les au- 
tres agissent pour vous.  



AIX. — Renkontiĝo de la 17a de aprilo 1966. 

Bone okazis junulara renkontiĝo de esperantistoj 
la dimanĉon 17an de aprilo, en Aix. Ĝeestis entute 
18 gejunuloj, ĉete gestudentoj. Ni supreniris la mon- 
taron Ste Victoire ĉe la suda flanko, perdiĝis 2 aŭ 3 
foje, — eĉ kelkaj uzis ĉenon por surgrimpi akrutan 
deklivon ! — kaj alvenis sufiĉe malfrue ĉe la supro. 
— Post bona manĝado ni mirigis la ĉeestantaron (ju- 
naj skoltinoj kaj diversaj montemuloj) per niaj 
strangaj kantoj. Eksonis « la fluanta tajdo », kaj 
poste « ili » komprenis en kia lingvo ni kantis, 
ĉar ja estis « Esperanto estas la lingvo por ni... ». 
Ni ne ĉiam babilis en la Internacia Lingvo, sed ĉe la 
fino, Svedo, kiu tute ne scipovis Esperanton diris al 
mi esperantlingve tutan frazon ! 

Do entute sukcesa, — kaj efika por nia propa- 
gando — montriĝis tiu ekskurso. 

La Kasistino de Stelo. 

BOLOGNE. — Dua Paska Renkontiĝo de Itala Espe 
ranto-Junularo, la 9an, 10an, 11an de aprilo 1966. 

Ĉirkaŭ 50 gejunuloj partoprenis, el ĉiuj regionoj 
de Italujo. Svislando, Aŭstrujo, Germanujo, Fran- 
cujo sendis reprezentantojn. Partoprenis ankaŭ Bul- 
garino nun studanta en Italujo. 

Akcepto funkciis ĉe la stacidomo, kaj afabla 
knabo kondukis la alvenintojn al la sidejo de la gru- 
po, en la centro de la urbo, kie la dokumentoj estis 
ricevataj : gvidlibreto kaj plano de la urbo espe- 
rantlingve, plano de Bologne en itala lingvo, du 
poŝtkartoj presitaj esperante, la programo de la ren- 
kontiĝo, la adresaro de la partoprenantoj. 

Sabate matene, la Prezidanto de Itala Esperan- 
tista Junularo, D” Turone el Milano, F-ino Teresa 
Casagrande, la loka respondeculino, la du Aŭstrianoj 
kaj mi mem estis akceptitaj de la radiestro, kiu faris 
sufice bonajn demandojn pri Esperanto kaj pri la 
renkontiĝo. Triminuta radioelsendo en itala lingvo 
kaj Esperanto (respondoj de la Aŭstrianoj kaj mi 
mem). Aliajn informojn pri tiu kongreseto la radio 
elsendis dimanĉe kaj lunde. 

La oficiala malfermo okazis antaŭ la lokaj emi- 
nentuloj. Mi nur bedaŭras, ke oni parolis nur Italan 
Lingvon kaj ne diris iun vorton esperante, La temo 
« Internacia Ku:turo por la Junularo », sed la disku- 
tado, kiu sekvis, temis ĉefe pri unuiĝonta Eŭropo. 
Aliaj prelegoj ne okazis. 

La distra parto konsistis el vespero ĉe « Bolling- 
klubo » sabate vespere, sed la esperantistoj pli babilis 
ol ludis. Dimanĉe ĉiuj ekskursis per luksa aŭtobuso 
al etruskaj elfosaĵoj. Tre grave : la itnlaj junuloj ne 
kantis ! En tiu Paska tago, la esperantistoj Ĉeestis 
sanktan diservon. Mi ankaŭ ĉeestis ĝin, ĉar la pastro 
alvenis speciale el Rimini por diservi en Esperanto. 
Revenante, ni haltis ĉe belega lago, ĉirkaŭita de ar- 
baro ; apud ĝi estos konstruita la vilaĝo « Espe- 
ranto ». La tradictan komunan foton oni faris antaŭ 
la tombo de Guglielmo Marconi, en ia loko mem, kie 
li unue spertis radion. Dimanĉe vespere, la ankaŭ 
tradicia balo bone sukcesis : oni multe dancis 
« slow » kaj kelkaj « sirtahi » kaj « letheios ». Lunde 
la suno finfine brilis kaj ni supreniris la altan turon 
de Bologne, kaj havis bonan vidon al la tuta urbo. 

Laŭ mia opinio, oni tro multe krokodilis. La 
respondo de la Italoj estis la jena : « Ni estas malla- 
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boremaj. Pli facile estas paroli itale inter ni ». Tamen 
ili provis paroli Esperanton kun mi, kaj mi povis havi 
interesajn diskutojn, precipe pri la movado en Ita- 
lujo kaj la rolo de la gejunuloj. I1ne sama afero kiel 
ĉe ni : gejunuloj ne partoprenas la kunvenojn, ĉar 
nur pli ol sesdek-jaruloj ĉeestas ilin, parolante ita- 
lan lingvon. 

Post tiu kongreso, la sama impreso : ĝi estis tro 
mallonga, mi ne sukcesis fari ĉion, kion mi deziris, 
mi ne sufiĉe parolis kun ĉiuj. 

La VicPrezidantino de JEFO. 

x 

NOVA JEFO-ESTRARO 

Dum la Nacia Kongreso la ĉeestantaj junuloj 
elektis la jenan estraron. 

Annie Triolle : Prezidantino ; 
Renĉe Triolle : Vic-prezidantino ; 
René Bastong : Kasisto; 
Louis Courtois : Sekretario. 

51-a UNIVERSALA KONGRESO EN BUDAPEST 

Mi pasigis dek tagojn en Hungarujo. Mi diskutis 
kun multaj personoj el diversaj landoj. 

Budapest estas tre bela urbo, kaj la homoj estas 
tre afablaj, ili akceptis nin tre bone. 

Dimanĉon, 31-an de julio okazis la inaŭguro de 
la 51-a Universala Kongreso de Esperanto. Multaj 
personoj paroladis ĉe la mikrofono. 

Mardon, 2-an de aŭgusto, la Bulgara Esperanto- 
teatro prezentis « Familiaj problemoj ». Mi multe 
amuziĝis. Vespere post la bankedo mi partoprenis la 
oficialan balon. Tiu balo estis simpatia, sed mi ne tre 
bone amuziĝis. 

La ekskurso kondukis nin al la lago Balaton, 
kiun ni trairis per pramo. , 

En Budapest estas dek tri naĝejoj kaj la sportejo 
estas tre moderna kaj grandega. 

Por la lasta vespero ni vespermanĝis en tipa 
restoracio, proksimume tri kilometrojn de Budapest. 
Mi multe ŝatis la restadon en Budapest sed ĝi estas 
jam finita. Mi opinias, ke ĉiuj estis kontentaj pri sia 
restado. 

MASSE Dominika, 14-jara knabino. 

Disque 
de stationnement 

Tous les espérantistes et amis de l'esperanto 
doivent avoir sur leur voiture, et bien visible, le dis- 
que de contrôle de stationnement, modèle agréé par 
la Préfecture de Police sous le n° 284, et, qui com- 
porte en lettres bien apparentes : 

« ESPERANTO VOTRE SECONDE LANGUE » 
Union Francaise pour l'Esperanto 
34, rue de Chabrol, Paris-10° 

Demandez ce disque a U.F.E. ou à la Fédération 
d'Esperanto « Languedoc-Roussillon », 5, quai Vau- 
ban, à Perpignan. Envoi, franco de port, 1,50 F. à 
payer, soit par timbres-poste à 0,30 F., soit par vi- 
rement au C.C.P. de la Fédération : n° 956-28 à 
Montpellier.   FRANCA ESPERANTISTO. IN” 239. AŬG.-DEC. 1966
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Qu'est-ce que la Maison Culturelle Esperantiste ? 

Vicille maintenant de 15 ans, la Maison Culturelle 

des Espérantistes Francais reste pour un. certain nombre 

d'esperantistes une inconnue, ou, Ce qui est peut-être 

pire, est mal connue, Même ceux, nombreux, qui l'ont 

visitée, s’en font parfois une idée inexacte, On connaît 

le château, son parc, sa pièce d'eau ; on ignore souvent 

ce qu'est la « Maison ». Des phrases entendues, des 
questions posées lors du Congrès d'Agen, même par des 

espérantistes de longue date, le prouvent. 

Avant tout il convient de souligner que la Maison 

Culturelle des Espérantistes Français n'est pas le château 

de Grésillon. Elle est une société coopérative fondée en 

1951, et qui a fait acquisition du château quelques mois 

plus tard. Le but de cette société est de mettre à la dis- 

position de tous les espérantisies, sans distinction de 

groupement, un lieu et une organisation leur permettant 

de se réur'r pour apprendre et pratiqur l'Esperanto. 
Son conseil d'administration dresse le calendrier des sta- 

ges organisés par la Maison elle-même et accepte éven- 

tuellement les propositions qui lui sont faites par les 

associations esperantistes françaises ou étrangères qui 

choisissent le château de Grésillon comme lieu de leurs 

propres rencontres. Le conseil d'administration ne peut 

évidemment accepter d’héberger des stages au château 

qu'en dehors des dates qu'il a retenues pour ses propres 

manifestations. 

La Maison Culturelle des Espérantistes Français est 

donc absolument indépendante de toute autre associa- 

tion espérantiste. Une confusion s’est faite au départ et 

il semble qu'elle ne soit pas complètement dissipée. En 

effet, fondée par le remarquable animateur qu'était Mi- 

card, alors secrétaire général du G.E.E., créée en par- 

ticulier, mais pas uniquement, pour permettre au Groupe 

des Enseignants de continuer à organiser ses Ecoles 
d'Eté que la difficulté de trouver des locaux risquait de 
faire disparaître, il a semblé à certains que la M.C.E. 

était une création du G.E.E. La vérité esi que sa créa- 
tion est le fait de certains membres du Conseil d'Admi- 
nistration du G.E.E. qui furent pendant une période et 
en même temps membres des deux conseils d'adminis- 

tration. Pendant toute cette période, les dirigeants des 

deux organisations étant les mêmes il y a eu entr? elles 
un certain parallélisme. Ce paralélisme a disparu le jour 
où il s'est avéré impossible de diriger les deux organi- 
sations à la fois. Le G.E.E. d'une part, ct la M.C.E. de 
l'autre, ont alors poursuivi leur route en toute indépen- 
dance, les membres ayant appartenu aux deux conseils 
d'administration se consacrant soit à l'une soit à l’autre 
des deux organisations. Voilà pour l'hisioire. 

La direction administrative et culturelle des stages 
est assurée par des équipes bénévoles. Le grand problème 
constant à résoudre est le suivant : faire vivre, entre- 

tenir, améliorer une grande maison, en apportant aux 

stagiaires non seulement un certain confort matériel, 
mais encore une satisfaction dans le domaine des ac- 
tivités, et ceci avec un fonctionnement de seulement 
trois mois. Or, les dépenses d'entretien s'étendent sur 
une année entière et la Maison Culturelle est par la 
force des choses, dans une certaine mesure, une entre- 
prise « commerciale », Les stages espérantistes ne lui 
permettent que d'equilibrer son budget. Les ressources 

qui lui donnent la possibilite d'apporter les ameliorations 
nécessaires, dont les espérantistes profitent, lui vien- 
nent en grande partie de stages ou de passages de non 

espérantistes acceptés en dehors de la « saison espéran- 
tiste ». Et sans cet appoint le château ne serait pas ce 

qu'il est. 

Les activités de la Maison Culturelle sont conformes 
à ses buts : servir l'Esperanto et servir les hommes par 
l'Esperanto. Il ne s'agit pas pour elle seulement d'ap- 
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porter aux espérantistes chevronnés des moyens de pra- 
tiquer la langue et de s'enrichir par son usage, mais 
encore de donner la possibilité à d’autres d’en continuer 
l'étude ou même de la commencer. On entend parfois 
la langue francaise a Gresillon? C'est vrai et nous de- 
vons nous en rejouir car le mouvement esperantiste ne 

doit pas vivre sur lui-même, mais amener à lui des 
forces nouvelles. La Maison Culturelle contribue à ame- 
ner ces forces et on ne peut faire des espérantistes que 

de gens qui ne le sont pas, n'est-ce pas? Combien de 
non espérantistes, accompagnant des espérantistes ou 
venant leur rendre visite se sont intéressés à l'Espéranto 
et en ont entrepris l'étude parce qu'ils ont été en con- 
tact à Grésillon avec la réalité espérantiste ? Le nombre 
en est fort appréciable. Le succès serait encore plus 
grand si tous les bons espérantistes, £eux qui pensent 

que Grésillon ne peut plus rien leur apporter (ce qui est 
inexact car on a toujours à apprendre des autres) pou- 
vaient, en adoptant une position moins égoïste, se ren- 
dre compte qu'ils peuvent, eux, apporter beaucoup aux 
autres, ne serait-ce qu'en aidant à créer l'atmosphère, 
le « bain d'Esperanto » nécessaire. 

Cet article est écrit intentionnellement en français car 
il faut que le lisent aussi ceux pour lesquels la lecture 
de l'Esperanto n'est pas encore un plaisir mais un exer- 
cice. 

P. BABIN 
President de la M.C.E. 

Nova adreso 13, bd de la Chauviniĉre, 44 - NANTES 

KULTURSEMAJNO EN GRESILLON 

En Gresillon, en la franca regiono Anjou, ĉe rivero 
Loire, okazis de la 1-a ĝis la 8-a de aprilo la « 5-a Paska 
Kultursemajno ». La francaj esperantistoj, kiuj aĉetis 
en tiu histori-memoriga regiono kastelon, tre bele situan- 
tan meze de herbejoj kaj arbaroj, ĉiujare organizas tiajn 
semajnojn por ebligi al multaj esperantistoj, kaj precipe 
al junaj gelernantoj, ĝui esperantistan etoson kaj pro- 
gresi en la lernado de la lingvo internacia. 

Dum la ĉi-jara semajno, kiun mi partoprenis dank'al 
afabla invito de la organizantoj, oni aranĝis tiucele 
rektemeiodajn lecionojn gvidatajn de Prof-ro Turin, 
multajn interesajn prelegojn (parolis interalie Prof-ro 
Thierry pri parolo kaj lingvo, Prof-ro Duc-Goninaz pri 
ortografio kaj fonetiko en esperanto, Prof-ro Martin pri 
la dolmenoj kiuj troviĝas en Anjou, Prof-ro Babin pri 
Edukado kaj toleremo), kaj parolaŭojn pri aliaj landoj 
(S-ro Guillaume montris lumbildojn pri Skandinavio, 
S-ro Rousseau pri, Islando, kelkaj eksterlandanoj parolis 
pri sia lando Japanio, Danio, Hispanio). Krome oni 
vidigis kelkajn mallongajn filmojn (La Muelejo de Me- 
tilernantoj — Fiat 850) kaj la unuan, filmon kun parolo 
en Esperanto : « Angoroj » de Mahé. 

La programo, interesa kaj riĉa, 'asis tamen al la 
okdek partoprenantoj (por multaj el kiuj .a restado estis 
senpaga dank'al kontribuo de la Franca Ministerio pri 
Edukado), kelkajn liberajn horojn dum kiuj ili povis 
aŭskulti la instruajn spritaĵojn de S-ro Motillon, ludi 
tablotenison, kanti kaj promenadi. Oni aranĝis ankaŭ 
tuttagan aŭtobusan ekskurson al kelkaj famaj kasteloj 
de la Loire-regiono, sub la gvidado de S-ino Cheverry. 

Vendredon vespere, post afablaj salutvortoj de la 
Prezidanto de U.F.E., S-ro Llech-Walter, ĉiuj kantis la 
« Kanton de l'Revido », kaj disiĝis iaŭ ĉiuj direktoj, 
riĉaj je agrablaj memoroj pri la esperantista etoso en 
la Kulturdomo kaj pri la multaj novaj geamikoj kiujn 
ili tie ekkonis. 

Giampiero RODARI. 

laŭ « L'ESPERANTO » numero 101 ; maggio 1966 — 
anno 44 — NN. 5.  



  

NE KEERIGĜU 
INTERNACIA SCIENCA ASOCIO ESPERANTISTA 

(I.S.A.E.) 

Dum la Nacia 58-a E-Kongreso en Agen (Francu- 
Jo), okazis la 29-an de majo, speciala fakkunveno de 
la franca Sekcio de la Internacia Scienca Asocio 
Esperantista (I.S.A.E.). 

Inĝ. Dettwiller senkulpigis D-ron Albault, mem- 
bro de la Akademio, kiu ne povis ĉeesti, kaj gvidis la 
kunvenon. : 

El la diversaj demandoj kaj respondoj, elreliefi- 
ĝis la jenaj ĉefaj punktoj pritraktitaj en kolega eto- 
so, sen tagordo : 

— Nuna kunlaborado de Stelo kaj ISAE ; 
— Subteno de la francaj E-Sciencistoj al ISAE ; 
— Nuna problemo de plifortigo de la franca 

Sekcio ; 
— Problemoj ligataj kun la starigo de oficiala 

Traduko-Centro, en la kadro de ISAE aŭ sub 
ĝia aŭspicio — francaj vidpunktoj ; 

— Francaj proponoj kaj deziroj farotaj dum la 
kunvenoj de ISAE en la kadro de la 51-a U.K. 
en Budepeŝto. 

La franca Sekcio opinias ke la unuaj necesaj 
paŝoj por la Enkonduko de Esperanto en la Scien- 
cojn estas aperigo de esperantlingvaj artikoloj aŭ 
resumoj en la fakrevuoj kaj teknika gazetaro. Ĝi 
gratulas la konstantan aperon de E-resumoj en 
« Journal de Mĉdecine de Lyon », la faratajn klopo- 
dojn de Esperanto-Fako de Atomkerna Studcentro 
en Grenoble por tia enkonduko (kampanjo : « Chi- 
mie Analytique », « Nucleus », « Techniques Nouvel- 
les », « Talanta », « Chemical and Engineering News », 
dezirante pluan sukceson. 

Ĝi profitas la okazon por laŭdi la entreprenon de 
Sro Barrocas, koncerne « Kemio Internacia » kaj 
esprimas siajn korajn bondezirojn al li. 

ĈU HISTORIO INTERESAS VIN ? 
La Internacia Lingvo estas utiligata por pli kaj 

pli da celoj tute konkretaj kaj difinitaj. Tamen la 
fundamenta celo restas plifaciligi la interkompre- 
nadon de la homoj el diversaj lingvo-teritorioj kaj 
tiel kontribui al la interna kompreno inter la homoj. 
Evidentas ke unu el la multaj kaŭzoj de malsimpatio 
kaj malamikeco inter la popoloj estas la historia 
(mis-) konscio de la homoj. Se la personoj pli bone 
komprenas la kutimojn, morojn kaj vidpunktojn de 
siaj nacioj, nepre necesas diskuti ankaŭ la pasinta- 
ĵojn, kiuj estas -iuspecaj radikoj de nia nuntempa 
ekzistado ; do necesas, ke ĉiuj popoloj iom penetru 
en la historion de aliaj popoloj. 

La — bedaŭrinde nur kvar — fakdelegitoj de 
U.E.A. pri historio interkonsentis fine de januaro 
1966 en neformala Internacia Historiista Fakgrupo (I. 
H.F.G.) diskuti historion, instruadon pri historio kaj 
surbaze de reciproka subtenado publikigi ĥistoriajn 
studojn en la Internacia Lingvo. La komence trans- 
prenitaj taskoj de la fakgrupo estas : difinado de his- 
toriaj nocioj kaj kompilado de terminaro (eventuale 
en formo de historia leksikono), kompilado de bi- 

bliografio pri faŝismo kaj fine preparado de eldonota 
historiista bulteno kaj eventuale historiistaj kajeroj. 

La anoj de la IHFG alvckas ĉiujn personojn 
kiuj scipovas la Internacian Lingvon kaj aŭ estas 
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profesiaj historiistoj aŭ hobie okupas sin pri histo- 
rio (kaj ĝin rilatantaj aferoj) kunlabori, ĉu kons- 
tante, ĉu en iu difinita programero. La IHFG-anoj 
salutas ĉiajn instigojn kaj atentigojn pri terminolo- 
giaj problemoj, bibliografiaj indikoj, diskutindaj te- 
moj k. t. p.! 

La korespond-adreso de la Internacia Historiista 
Fakgrupo estas : d-ro E. J. Gorlich, Postfach, 70, 1094 
Wien, Aŭstrio. 

INTERNACIA UNUIĜO DE ESPERANIAJ FILO- 
LOGOJ 

Fondita en 1963, tiu Asocio grupigas nun 54 regu- 
lajn, 35 kunlaborajn kaj 3 helpajn membrojn. Povas 
aniĝi ne nur fakuloj-filologoj, sed ankaŭ multaj es- 
perantistoj, kiel « kunlaboraj membroj », kiuj havas 
intereson pri iu el la disciplinoj de la filologio : ling- 
voscienco, literaturo, etnografio, folkloro, leksikologio 
kaj ankaŭ Esperantologio. 

Inter la jam pritraktitaj temoj, ni citos : enha- 
vo de la aperintaj kajeroj de la revuo : « Esperan- 
tologio »; prononcado de la Esperanto fonemoj ; 
transitiva aŭ ne?; neologismo en E.; ĉu E. estas 
aglutina lingvo ?; dinamiko de la vortfarado en E.; 
ĉefaj ideoj en la Antaŭparolo al la Fundamento de 
Esperanto ; fonetiko de E. ktp. 

La legantoj de F.E. kiuj ŝatos aniĝi bonvolu 
sendi sian modestan kotizon (1/10 de la jara kotizo 
de MA de U.E.A. tio estas nuntempe 2 frj 80) al Ribot 
Marmande C.C.P. 697-95 Toulouse, kiu plusendos al 
la bulgaraj gvidantoj de la Asocio. Eblas pagi la ko- 
tizon por pluraj jaroj. 

« Sveda Instituto » — organo por kulturaj inter- 
rilatoj kun eksterlando — eldonas specialan Infor- 
milon, nomita « Ĝeneralaj Informoj pri Svedujo ». 
La publikaĵo nun aperas en diversaj lingvoj, inte- 
ralie en la franca. 

Skribu en Esperanto al Sveda Instituto, Poŝtfako 
3306, Stockholm 3, Svedujo, petante la informilon en 
via hejma aŭ alia lingvo. Samtempe petu, ke Sveda 
Instituto eldonu siajn periodaĵojn en Esperanto por 
ke viaj geamikoj en la mondo havu eblecon informi- 
ĝi. Instigu per via poŝtkarto aŭ letereto Svedan Ins- 
tituton ankaŭ uzi Esperanton en sia agado. 

X TURISMAJ VIZITOJ 
ĈIULUNDE, interkonatiĝos aŭ sin revidos 

la gesamideanoj el ĉiuj landoj, en la historiople- 
na loko, ĉarma PLACE DES VOSGES (vidu : Tra 
Paris, paĝo 58) ekde la 21 horo (antaŭe, laupla- 
ĉe, oni povas manĝeti. 

N” 19, place des Vosges, Paris-4e 
ĉe « Ma Bourgogne » 

9 autobusaj linioj, 

4 metrostacioj : Saint-Paul, Bastille, Che- 
min-Vert, Sully-Morland. 

15 minutoj el Concorde, nord, orienta sta- 
cidomoj. 

10 minutoj el Lyon, Austerlitz stacidomoj... 
Laŭokaze vizito de la lumigitaj nobeldo- 

moj, monumentoj... 
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KATALOGO DE ELEKTITAJ LIBROJ EN ESPERANTO 
65 naĝoj. Eld, U.E.A. — Mendebla ĉe U.F.E., 34, rue 

Chabrol, Paris 10? ; prezo : 2 frankojn. 
; U.E.A. ĵus eldonis katalogon, kie estas enlistigitaj la 
ĉefaj esperantaj verkaĵoj nun aĉeteblaj. Ĉi prezentas pli da 
200 titoloj lernolibroj, vortaroj, beletraĵoj, religiaj kaj 
sciencaj verkoj, turismaj gvidlibroj, libroj por infanoj, elek- 
titaj periodaĵoj ktp. Ĝi ankaŭ enhavas multajn reklamojn 
de la ĉefaj esperantaj eldonejoj kaj donas la kondiĉojn de 
vendado kaj pago de ĉi tiuj libroj. Tiu libreto de U.E.A. 
estas utila al ĉiuj, kiuj interesiĝas al la literatura flan- 
ko de nia movado.. 

F.: :LEGREE. 

INTER DU MONDEPOKOJ 
de Martinus — Trad. H. Schleicher, Eld. Martinus Instituto 
bind. tre bele prezentita ; 105 paĝoj ; prezo : 6 fr. 50 

Martinus, kiel ĉiuj religiemaj pensuloj, maltrankviliĝas 
pro la mizera sorto de la homaro. En sia ĉefverko « La libro 

e la vivo », Martinus provas logike klarigi sian propran 
koncepton pri la homa vivo. Kiel kristano, li elmontras, ke 
la tera vivo de la homo estas efemera, ke la absoluta morto 
ne ekzistas, sed li malproksimiĝas for de la kristana mond- 
bildo ĉar li konsideras, ke la senvivaj estuloj, kiuj plenigas 
la kosman mondon iafoje reenkarniĝas kaj revenas sur la 
teron. Li do konstruis moralon, vivregularon por plibonigi 
la homajn estulojn dum iliaj novaj restadoj sur la tero. 
« Inter du mondepokoj » pritraktas la nuntempan transi- 
ran situacion de la homaro inter primitiveco kaj perfekta 
estonta vivoformo. La esperanta traduko de Ib Schleicher, 
kiel tiu de la antaŭaj libroj de tiu serio, estas tre bona, 
sed la klarigoj de la aŭtoro ne ĉiam estas klaraj ! 

F. LEGREE. 

Ĵus aperis, en poŝformato presita, 
Germana-Esperanta — Esperanta-Germana 

FERVOJA TERMINARETO 
de Gernot Ritterspach, eldonita de Germana Esperanta Fer- 
voiista Asocio. 80 paĝoj 11,6 X 16,2 cm. ; ĉ. 2000 ter- 
minoj ; prezo : DM 6,50 plus afranko. Adreso : Elisabeth 
Ritterspach, Berliner Alle 1, D-607 Langen, Germanio. 

La Fervoja Terminareto, kiu enhavas ĉ. 2000 terminojn 
el ĉiuj branĉoj de la fervoja fako, estas destinita ne nur 
por inĝenieroj aŭ administraj fakuloj. sed ankaŭ por ĉiu 
simpla manovristo, konduktoro au giĉetisto ; tial ĝi estas 
aranĝita por kiel eble plej simpla uzado. Kolora karton- 
folio okulfrape apartigas la unuan parton « Germana-Espe- 
ranta » de la dua parto « Esperanta-Germana »'; dupaĝa 
glosaro je la fino registras ses kompletigain difinojn al vor- 
toj el la Plena Vortaro, kaj difinas 27 neologismojn, el 
kiuj tamen nur ses estas veraj neologismoj fervojfakaj, la 
ceteraj jam troviĝas en aliaj vortaroj. 

Por certigi kiel eble plej altan gradon de senriproĉeco, 
ĉiuj anoj de la Terminara Komisiono estis alvokitaj al kri- 
tiko laŭfaka kaj laŭlingva, sed krom tio okazis ĝisfunda 
revizio de la tuta manuskripto fare de du vere spertaj, 
eminentaj vortaristoj, nome la Direktoro de la Akademia 
Sekcio nor Teknikaj Vortaroj kaj Gvidanto de la Termino- 
logia Centro de 1.S.A.E., dipl. inĝ. Rudolf Haferkorn, Ger- 
manio; kaj la komisiito de la Terminologia Centro de 
1.S.A.E. por la eldonota Maŝinfaka Terminaro kaj aŭtoro de 
la Teknika Terminaro pri Ŝoseoj kaj Pontoj, inĝenioro Au- 
guste Broise, Francio. 

NOS PREMIERS PAS EN ESPERANTO 

Dank'al la eldonejo Editions Francaises d'Esperanto, 
de nia amiko Ribot, la esperantistaro jam disponas pri novaj 
aŭ reeldonitaj libroj ofte ege utilaj. Mi deziras ĉi tie mal- 
longe altiri la atenton de la esperanto-kluboj pri la 36-paĝa 
broŝuro « Nos Premiers pas en Esperanto », eldonita kun 
koresponda plasta disko kaj, ĝuste pro tio, la iniciativo de la 
eldonisto estas aparte salutinda ĉar ni tiel nun disponas pri 
interesa kaj moderna propagandilo. 

Sur du paĝoj, la leganto unue havas koncizajn infor- 
mojn pri la disvastigo de Esperanto ; du aliaj paĝoj dediĉitaj 
al la prononco de la lingvo sekvas. 

Poste, en 34 paragrafoj, s-ro Ribot lerte resumas la 
esencon de la gramatiko kaj de la formado de la vortoj. 

iu paragrafo entenas frazon en esperanto, poste komen- 
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titan. Ni aldonu, ke plaĉaj desegnoj de L. Poueymarie ilus- 
tras la donitajn ekzemplojn. Fine, sur du paĝoj estas listi- 
gitaj ia vortaj finaĵoj kaj la afiksoj. 

La disketo ebligas aŭskulti ĉiujn frazojn en esperanto ; 
pro verŝajne la malgrandeco de la disketo, la ritmo de la 
legado estas iom tro rapida por la oreloj de neesperantistoj. 
En tiaj kazoj, oni povus registri nur parton de la teksto sed 
legi malrapide. 

Ankaŭ por mia gusto. pluraj frazoj aspektas iom kom- 
plikaj en tia broŝuro, sed verŝajne, la neceso klarigi la 
gramatikaĵojn kulpas ? 

Tamen, mia plej serioza kritiko temos — pro la an- 
taŭvidata uzado pri kiu mi skribos sube — la fakton ke la 
disketoj estas liverataj al la kluboj sen specialaj kovertoj 
por resendo al la interesemuloj. 
1 ekz. 2.50 — 10 ekz. 20.00 — 100 ekz. 170.00 
5 ekz. 11.00 — 50 ekz. 90.00 — 500 ekz. 750.00 

KIEL LA KLUBOJ POVAS UZI TIUN NOVAN 
PROPAGANDILON (... KAJ ALIAJN) 

Por propagandi kaj informi pri la internacia lingvo, la 
francaj esperantistoj nun havas minimuman sed jam konve- 
nan « armilaron ». Krom tiuj broŝuro-disko, ni citu : la 
novan kvarpaĝan flugfolion de U.F.E. kaj la trimonatan 
« Bulletin d'Informations » nun redaktatan de s-ro Bour- 
deaux kaj kiu meritas ampleksan disvastigon. Al ili, ni al- 
donu la « gramatikan » folion. 

Parenteze kaj konklude, mi permesas al mi indiki al la 
esperanto-societoj, ke en Angers ekz. ni ĝenerale enmetas 
en niaj ĵurnaloj artikolojn, paragrafon por anonci, ke kon- 
traŭ poŝtmarko, ni sendos propagandilojn, kaj post ricevc 
de 3 fr. 90 en poŝtmarkoj « un petit manuel d'initiation 
avec un disque souple de prononciation correspondant... » 
Temas kompreneble pri la broŝuro-disko de s-ro Ribot, 
kiujn ni sendas en aparte fermita granda koverto. 

Al la sendaĵo ni ankaŭ aldonas suplemente al la di- 
versaj propagandiloj supre indikitaj. flugfolion de nia klubo, 
programon de la restadoj en Gresillon, folion pri la perko- 
responda kurso, turisman faldolion en esperanto kaj multo- 
bligitan prezaron de la lernolibrej, vortaroj, diskoj ktp. 

A. FRANGEUL. 

FEUILLES DOCUMENTAIRES 
Au cours de votre action d'information, vous aimeriez 

pouvoir envoyer à une personne déterminée la Résolution 
de l'UNESCO, à une autre les divers sujets traités perdant 
les sessions de l'Université Internationale d'Eté, à une troi- 
sième l'état des écoles où l'Esperanto est enseigné. Mis 
ou trouver ces documents divers au moment précis où vous 
en avez besoin ? Et puis, vous n'avez pas le temps de taper 
tout cela a la machine... 

Aussi, ayez toujours chez vous quelques exemplaires 
de Feuilles Documentaires dont vous trouverez ci-dessous 
les titres. Elles vous aideront utilement dans votre travail 
d'information et vous feront économiser un temps p-ecieux. 
Elles sont ronétotypées sur nanier couleur format 21 X 27. 

Pour mettre cette documentation à la portée du plus 
grand nombre de personnes, le prix de chaque feuille a été 
fixe a CINO CENTIMES. A partir de 25 feuilles d'un seul 
ou de nlusieurs numeros, le port est gratuit. Au-dessous de 
25 feuilles, ajouter le port : 0,20 jusqu’à 12 feuilles, 0,30 
de 13 à 24 feuilles. 

Pour faciliter les comptes, seules seront servies les 
commandes accompagnés du montant correspondant, adres- 
sees aux Editions Françaises d'Espéranto. C.C.P. 30-900 
Bordeaux. 

Titres disponibles : 

Résolution de l'UNESCO. 
Recommandation de l'Académie des Sciences. 
Littérature Espéranto. 
L'Espéranto dans l'Enseignement en 1965. 
Points de vue catholiques sur l'Esperanto. 
Sujets traités dans les Universités Internationales 
d'Eté. 
Précision de l’Espéranto (exemples concrets). 
Vœux des congrès nationaux d'instituteurs. 
Valeur pedagogique de l'esperanto. 
Le latin ne peut plus ĉtre la langue internationale. 
Congres Universels d'Esperanto. ~
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Echos de la Presse x Echos de la Presse - Echos 

« L'AURORE », juillet 1966 : « Le Moulin des Tontons », 

chronique de J. Grandmougin consacrée aux Moulins 

des Apprentis dont notre ami J.P. Boulet est un mem- 

bre très actif. Le « SEMEUR HEBDO » du 10 juillet 1960 

a publié un article sur le même thème. 

« LE BULLETIN DES P. et T. » de juillet a inséré 

sous le titre « Espéranto, point final » (la Rédac- 

tion note que les lettres des deux détracteurs de 

l'espéranto ont provoqué une véritable levée de bou- 

cliers !..) la réponse, parmi tant d'autres reçues, de 

notre ami M. Cuéné, de Sélestat, que nous félicitons 

vivement à cette occasion. 

« LA CROIX DE TOULOUSE », du 14 août 1966, ainsi que 
quelques hebdos catholiques du groupe de la Bonne 

Presse, « TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN », des 21 et 27 juil- 
let 1966; le « NEW-YORK TIMES », du 17 juillet ; 

« PARIS-MATCH », du 3 septembre, ont repris l'infor- 

mation relative 3 l'usage de l'esperanto eu cours des 

services religieux celebres dans le cadre des manifes- 

tations esperantistes. 

« LA RAISON », de juillet 1966 (organe de la Libre 

Pensĉe dont le directeur est A. Caubel, membre du 

Comité exécutif de l'Association S.A.T.) a publie 

‘un article bilingue Eo-francais de son directeur, sous 

le titre « La culture est sauvée » commentant la 

réunion organisée en avril au siège de l'U.N-E.S.C.O. 

sur le thème : « Le concile Vatican Il, une rencontre 

des cultures sous le signe de la coopération et de la 

paix », par l'Observateur du Vatican, Mgr Benelli. 

L'exposition « Connaissance de l'esperanto », organisée 

à l'Institut Pédagogique National par l'U.F.E. a fait l'objet 

d'un article dans le « MONDE », du 9 août 1966. Une 

erreur s'étant glissée quant à la dénomination de l'As- 

sociation regroupant les espérantistes français, ce jour- 

nal a aussitôt publié la rectification qui s'imposait. Pré- 

cisons que ce journal ainsi que « LE FIGARO », « PARIS- 

PRESSE », « L'OFFICIEL DES SPECTACLES », « LA SE- 

MAINE DE PARIS » publient chaque fin de semaine, l'an- 

nonce de cette exposition. « TOP-RÉALITÉS JEUNESSE », 

du 18 août en a également fait mention dans un article 

intitulé « Paris : l'esperanto au musĉe (!) ». 

« COMBAT », du 16 aoŭt 1968 : dans une chronique 

intitulĉe « Parades futures », E. Servan-Schreiber, 
dont nous avions publié in extenso ia recente chro- 

nique dans le dernier numéro de la revue, pose à 

nouveau le problème de l'adoption dune langue in- 

ternationale neutre face à l'envahissement de l'an- 

glais. 1| écrit notamment : « Les deux voies prin: 
cipales de l'expansion anglo-saxonne sont la langue 

et la monnaie. L'anglais gagne chaque année un 

terrain immense. Il tend à devenir la seconde langue 
universelle. La langue ouvre la voie à la domination 

culturelle comme à celle de l'économie. L'Alliance 
Française ne peut, avec ses 200.000 élèves dans le 
monde et 100 millions de francophones compenser 
le deferlement de l'anglais... L'esperanto qui, jadis 
faisait sourire n'est pas une solution fe remplace- 
ment proche, mais il a repris de la vigueur à son ré- 
cent congrès de Budapest, avec 5.000 participants de 
AQ pays... ». 

« LE JOURNAL DU CENTRE », Nevers, du 16 aoŭt 1966, 
et « LE PROVENÇAL » cnt également reproduit cette 

chronique. 

« LA REPUBLIQUE A TOULON », du 13 juillet 1966 : 
« L'esperanto est entre dans les faits »... 

'ŝ1 

« LA REPUBLIQUE, LE PROVENCAL », Marseille, du 7 

aoŭt 1966 : « Les enfants du Var ont participe a la deu- 

xième conférence des écoles où l'on enseigne l'espéran- 

to à Graz (Autriche) » : bon article de M. Mathis, ani- 

mateur de l'Association des parents d'élèves des cours 

d'Eo du canton de Solliès-Pont et... exemple 3 imiter !... 

« LE CONGRES UNIVERSEL D'ESPERANTO » 
DE BUDAPEST DANS LA PRESSE ET LA RADIO 

La presse de Paris et de province a dans l'ensemble 

bien repris les informations relatives à ce Congrès 

exceptionnel, tant par le nombre des participants 

que par la qualité des manifestations artistiques et 

culturelles qui s'y déroulèrent. 
« LE FIGARO » avait, comme chaque année, dépè- 

ché un envoyé spécial qui, dans 3 articles des 2, 5 

et 8 août 1966, a rendu compte avec objectivité des 

manifestations auxquelles il a assisté en compagnie 

de l'attaché de presse de l'U.F.E. Nous donnons par 
ailleurs dans le « Bulletin d'Informations Mondiales », 

encarté dans le présent numéro, une interview exclu- 

sive de ce journaliste passé pour une fois de l'autre 

côté de la barricade » (!!), ainsi que de larges extraits 

de ses articles. 
« LE MONDE », du 9 août; « COMBAT », du 8; 
« LE PROGRES DE LYON », la « D.H. LYONNAISE », 
le « JOURNAL DU CENTRE », « L'INDEPENDANT DE 
PERPIGNAN », « LIBERATION CHAMPAGNE », etc..., 
en ont également parlé. 

Une émission de 5 minutes a été réalisée le 29 juillet, 
sur l'antenne de Radio-Luxembourg, au cours de « 10 mil- 
lions d'auditeurs », édition de 13 heures) et une autre 

de 3/4 d'heure, le 16 août, à l'Office de Coopération Ra- 
diophonique (émissions à destination de l'Afrique). 

« TOUTE L'ELECTRONIQUE », septembre 1966 : 2" 

rencontre internationale des radio-amateurs. 

« FIGARO », du 18 juillet 1966 : à propos de la Confe- 

rence d'Oslo sur la T.V. en couleurs, Pierre de Latil 
écrit : « L'Europe a raté son espéranto électronique ». 

SOURIONS UN PEU 

k « PARIS-PRESSE », du 14 juillet 1966, nous ap- 

prend qu'un professeur d'espagnol de l'Université de 

Londres vient d'écrire une méthode révolutionnaire pour 

apprendre le français en 24 heures, ou plutôt en 24 fois 

une heure !... 

A quand la pilule? (c'est au vrai le nom de cette 

methode... revolutionnaire !...). 

x Une dépêche d'agence, reprise par la presse, a 

donné des extraits du rapport de M. Thant sur le travail 

de l'O.N.U. avant la 21° session de l'Assemblée Générale. 

D'après le Secrétaire général : « 2.322 réunions ont éte 

organisées au siège de New-York; 2.216 à Genève. Le 

nombre croissant de conférences et l'augmentation des 

activités ont fait que les services de documentation ne 

peuvent plus faire face aux demandes, surtout en ce qui 

concerne les traducteurs et les dactylos. Le déficit per- 

manent de l'O.N.U. s'élève à près de 110.000 dollars bon 

an, mal an. Une conférence « normale » coûte 1.765 dol- 

lars en comptant les dépenses occasionnées par la tra- 

duction simultanée des délibérations en quatre langues, 

etc... ». 

k « LE FIGARO LITTERAIRE », du 14 juillet 1966. 

« Reflexions d'un « chairman monophone » au Congres 
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des Pen-Clubs a New-York, par Louis Martin-Chauffier, de 
l'Institut : 

«A 70 ans passés, j'assistais pour la première fois 
à un congrès d'écrivains. I| m'arriva pourtant de souffrir 
cruellement, lorsque, par exemple, un médecin améri- 
cain psychanaliste qui ne parlait pas mieux le français 
que moi l'anglais, m'engagea durant 35 minutes dans un 
cordial dialogue de sourds qui me laissa épuisé et con- 
vaincu, pour la première fois de ma vie, que la con- 
naissance des langues était plus utile et plus reposante 
que celle du latin en dehors des travaux conciliaires... 
Diriger un débat auquel on n'assiste pour une bonne part 
que par personne interposée — grâce à la traduction 
simultanée — est en soi une perspective effrayante. Si 
doués que soient les traducteurs, si bonne que soit la 
transmission, il reste que le son et l'image ne coïnci- 
dent pas. Ce défaut purement mécanique, de commu- 
nication rend impossible la présence et l'échange vi- 
vant : un mauvais point pour l’âge électronique !.… ». 

Voilà un article qui a dû faire bien plaisir à notre 
ami F. Millepierres de « Combat » lui aussi membre 
du « Pen-Club » et defenseur de l'esperanto !... 

k « ARTS ET LOISIRS », du 17 août 1966 « 127 pa- 
ges d'insultes à l'usage des touristes ». « Un éditeur 
britannique vient de publier un dictionnaire des insultes 
en 5 langues (anglais, français, allemand, espagnol, ita- 

lien »). Il comprend tout ce qu'on peut avoir envie de 
dire à un garçon de café, à un chauffeur de taxi, à un 
coiffeur, etc. L'ouvrage s'est vendu à 50.000 exemplaires 
en Grande-Bretagne et une édition américaine est en 
COUrS... ». 

— A quand l'edition en esperanto, revue, corrigĉe... 
et enrichie !... 

® Quelques groupes ont demandé des exemplaires 
supplémentaires du dernier « Bulletin d'Informa- 
tions Mondiales » encarté dans le N° 238 de la 
revue. Ce bulletin étant déjà épuisé, un nouveau 
tirage est envisagé. Les groupes éventuellement 
intéressés sont priés d'adresser les commandes 
au Secrétariat de I'U.F.E. le plus rapidement 
possible. 
A partir du 1° janvier 1967, le prix de vente du 
Bulletin subira une légère augmentation justifiée 
par le changement de formule et une présenta- 
tion plus moderne. 

Les envois aux groupes seront facturés se- 
lon le tarif ci-après : 

19xexur:s 1,501 F. 
20 eX 50 8,90.-F. 
S0~Ox. „3 i„.679. FE. 

100 ex. : 13,00 F. 

DIVERSAĴOJ 
NEKROLOGO 

La 21-an de Aprilo mortis en Limmen — Nederlando 
— s-ino E. van Veenendaal-Bouwes, la fondinto kaj 
honora prezidantino de la Tutmonda Esp. Junulara Orga- 
nizo. Ŝi fariĝis 68-jara. S-ino van Veenendaal tre amis la 
junularon kaj dediĉis preskaŭ sian tutan vivon al ĝi. Jam 
en 1934 ŝi fondis la porjunularan gazeton LA JUNA VIVO 
kaj redaktis ĝin dum multaj jaroj. Dum siaj lastaj vivo- 
jaroj, kvankam malsana kaj malforta, ŝi verkis libreton 
pri la historio de TEJO. Ŝiaj optimismo kaj organiza ka- 
pablo estis modelaj, kaj ŝi neniun laboron preterlasis 
por akceli ia evoluon de la junulara organizo. 

Ŝia dua granda amo estis la ideo pri homaranismo 
kaj la « interna ideo »; multajn leterojn kaj cirkulerojn 
ŝi dissendis por disvastigi la zamenhofajn pensojn. 

Kvankam ŝia lernolibreto « La juna vivo » eldoniĝis 
en pli ol 15.000 ekz. antaŭ la dua mondmilito, ĝi estas 
ankoraŭ ĉiam aktuala. 

Ne nur ŝiaj filino kaj genepoj, sed la tuta esperan- 
tistaro funebras la morton de tiu ĉi nobla virino. 

E. Burgler-JEZSO 

el ESPERANTO p. 136. 

La 10 an de Majo 1966 mortis en Cannes (suda 
Francujo) nia 87-jara samideanino Antoinette Raci- 
ne ekslernejestrino en Besancon. La funebra cere- 
monio okazis en Pontarlier ; ŝiaj ĉeestantaj geami- 
koj esperantistoj, je la nomo de l'tuta esperantistaro, 
portis florojn al ŝia tombo. À 

Malgraŭ sia granda aĝo Sinjorino A. Racine estis 
tiel fervora kaj entuziasma, ke oni ne povis imagi 
ŝian forpason. 

Jam ŝi estis sin pretiganta kun ĝojo por la Kon- 
greso en Budapest, kie ŝi deziris revidi siajn Hunga- 
rajn geamikojn, kiuj akompanis ŝin al Tokio pasint- 
are. 

’ Sinjorino Racine estis unu el la personoj, kiuj 
‘en 1936 ekpuŝis la esperantan movadon en Besancon 

FRANCA ESPERANTISTO. N° 239. AŬG.-DEC, 1966 

per organizo de Ĉekurso farita de Profesoro A. Pers- 
son el Svedujo. Jam de la komenco ŝi aniĝis al la 
loka grupo fondita de Profesoro M. George, la Be- 
zancona Amikaro, kies flago flirtis dum multaj U.K. 
dank' al alia samideano Sinjoro Joly. 

De pluraj jaroj Sinjorino Racine ne plu loĝis en 
Besancon, sed en Parizo. Tie ŝi fidele aŭskultis la 
esperantajn konferencojn donitajn en Sorbonne. 

En 1949 ŝi vizitis kaj subtenis la kongreson de 
Tejo en Versailles organizita de ŝia amikino Fraŭlino 
S. Minault. Ambaŭ ankaŭ partoprenis kaj helpis la 
U. Kongreson en Parizo (1950). 

Sinjorino Racine partoprenis multajn interna- 
ciajn kongresojn. Ŝi ŝatis rakonti pri siaj travivaĵoj. 
Okazis al ŝi multaj aventuroj, pri kiuj ŝi parolis gaje, 
ĉar eĉ tra malfavoraj cirkonstancoj ŝi konservis 
mirindan fidon, kaj ĉiam ŝi sukcesis realigi siajn 
projektojn. La U.K. de U.E.A. en Varsovio (1959) 
faris al ŝi neforgeseblan impreson. Tiuj, kiuj en 
Bruselo vidis la filmon pri Varsovio, eble memoras 
pri ŝia vizaĝo radianta pro la idealo de ŝia ĉiam 
juna animo. - 

Sinjorino Racine foriris sian lastan vojaĝon. 
Ŝiaj geamikoj, ve ! ne renkontis ŝin en Budapest. 
tamen per iliaj pensoj ŝi ankoraŭ partoprenos ! 

Ges-oj TURIN. 
* 
xx 

FAMILIA NOTLIBRETO 

Sinjoro Camille Brender, Gesinjoroj Jean Lau- 
wereins ĝoje informas nin pri la edziniĝo de sia Ne- 
pino kaj Filino Francina, kun Sinjoro Jean-Pierre 
Chalangeas. ; 

Ni prezentas nian respektan gratulon al Sinjoro 
Brender kaj Gesinjoroj Lauwereins kaj al la novaj 
Geedzoj niajn plej sincerajn dezirojn por daŭra 
feliĉo. 

Gesinjoroj Ch. Carrey anoncis al ni la alvenon en 
tiun mondon de sia Filo Olivejro. — Korajn gratu- 
lojn al la Gepatroj kaj ĉion bonan al la estonta sa- 
mideano Olivejro ! 
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FRANCÇA-ESPERANTO-INSTITUTO 

Nia Vorttrezoro 

S-ro D.G. el P. demandas de kie devenas la vorto 

prelego. 
Nu ! Lia demando estas trafa, ĉar rapida traserĉo 

ne malkovras naciajn parencojn por tiu bone enhej- 

miĝinta vorto, kiu honore luktas kontraŭ sian pres- 

kaŭsinonimon lekcio. 

Kvankam ne ĉiam samis, tamen Ja signifoj nun 

firme establiĝis : kun aliaj nuancoj, ambaŭ terminoj 

nomas antaŭpublikan neimprovizitan paroladon kun 

karaktero pli malpli instrua. Sed prelego havas pli 

vastan sencon kaj uzon : lekcio estas nur universi- 

tata (kaj altlerneja) prelego devus nomi ĉefe la 

aliajn, la neuniversitatajn, kiuj do havas karakteron 

pli vulgarigan kaj ĝenerale aperas pli izolaj kaj prin- 

cipe ne apartenas al faka serio, al kurso. Tamen estas 

fakto, ke ni parolas pri la « prelegoj » de nia Inter- 

nacia Somera Universitato (I.S.U.), sed ne pri ĝiaj 

« lekcioj » ! Ĉu tio respegulas la nunan staton de la 

uzado en nia lingvo ? 1.S.U., eĉ se sur tre alta nivelo 

ja ne povas ne havi vulgarigan efikon ; kaj nia lingvo 

ankoraŭ ne penetris ĝis la katedroj de Universitatoj 

kaj Altaj Lernejoj. 
En 1921, la Akademio oficialigis tiun Zamenhofan 

vorton lekcio kaj la Plena Vortaro en 1930 ĝin di- 

finis : « Universitata aŭ supera instrua parolado ». 

Ke tio estis drasta bato por prelego pruvas la fakto, 

ke se Grosjean-Maupin konas nur ĉi-lastan en 1913, 

li en la Plena Vortaro sentas sin devigata ĝin konsi- 
deri nura sinonimo, pli malpli evitinda, kaj en la 
Esperanta-franca vortaro li rezignacie restigas nur la 
oficialan lekcio. Ni do konstatas la pezon de Aka- 

demia decido ! Sed la popola voĉo venĝe venis kaj 
nun la ĝisdataj vortaroj — tiuj registriloj —, ne nur 
mencias ambaŭ, sed ankaŭ, sekve al Millidge kaj 

precipe al Waringhien, zorge apartigas ilin, sence. 

Ni klare konsciu, ke ni ĉeestis evoluon, en kiu du 
vortoj, elimininte komencajn dubojn internajn (pa- 

rolado, priparolado, antaŭlegado D, ...), aŭ eksterajn 

(leciono ; konferenco : jes, tiel !) provis, ĉiu sia- 
flanke, akapari por si la tutan uzon. Ŝajne ili nun 
devos akcepti pacan kunekzistadon kaj sin limigi en 
propra teritorio; kompreneble, mi preterlasas flan- 
kajn signifojn, kiel tiu de lekcio : liturgia legado de 
peco el la Sankta Skribo 2)... Kiu do asertis, ke Es- 

peranto diferencas de la aliaj vivantaj lingvoj per tio 
ke por ĝi ne ekzistus semantika evoluo? 

* 
+ 

Laŭ Boirac (1909) prelego enestas 2n la Esperan- 

to-pola vortaro de nia granda verkisto Grabowski 
(1907) kaj efektive en la Pola-Esperanta parto (1910) 
ni trovas : prelegient (hodiaŭ : prelegent) : prele- 
ganto, kaj prelekcja = prelego. Do, tiu vorto, kiu 
nepre elvokas la”latinan, estus veninta al ni tra la 

pola ! Ja ne izola fakto, kiu ne mirigu nin : estas 
konate, ke la pola posedas tutan serion da latinaj 
vortoj ne troveblaj en la aliaj slavaj lingvoj kaj ne 
devige enhejmiĝintaj en la latinidaj ! Polonio estas 
unu el la landoj, kie la latina estis honorata pli lon- 
ge ; sekve, ja de ĝi oni rekte ĉerpis pli da kulturaj 
terminoj. 
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= 10. Prelego kaj lekcio 

Kaj efektive la latina konas la substantivon 

praelectio, —onis : « eksplikoj de magistro, leciono », 

kaj la verbon praelegere : « legi eksplikante al siaj 

aŭdantoj » ; ĝia participo praelegens, —entis estas 

la fonto de la pola prelegent. Resume, la latina prae- 

legere do estas la etimo de nia vivorezista prelegi. 

Eble iuj ĉagreniĝos, ke jen vorto venis nur el unu 

moderna lingvo ! Ni hastu ilin, trankviligi : la portu- 

gala posedas preleco, prelego, apud licĝo, leciono, 

kaj la angla, tiu lingvo pli latinida bl la latinidaj, 

apud leĉture, lekcio kaj lesson, riĉas eĉ per to pre- 

lect, prelection kaj prelector, preleg-i, -o kaj -anto ! ! 

Aliparte, kaj eĉ pli grave, prelego nepre parencas al 

nia lego kaj havas diafanan etimologion (pre / lego) 

kiu plene memorigas interalie la germanan Vorle- 

sung kaj la skandinavajn Forelaesning, ... same kons- 

truitajn (vor/Lesung, ...). 

Povas esti, ke tiu parenceco inter lego kaj prelego 

konsistigas fortan atuton kontraŭ lekcio, kiu sonas 

iom sovaĝe kaj akre dum ĝi aspektas senparence. 
A. ALBAULT. 

1) « antaŭlegado » estas komparebla al la franca 

« prelecture » de la tipografoj. 
2) Por tiu aparta senco oni povus eventuale uzi 

la formon « lekciono » (F. lecon) de kiu derivus : 
« lekcionaro » (F. lectionnaire). 

REE PRI ' - ENO' 

(Vidu artikolon n' 7 en F.E. de JUL.-SEP. 65) 
El letero de S-ro |. Dettwiller mi ĉerpas jenon : 

« Vi tute pravas pri la propono de sufiksa uzo de 

en ; kiel fakulo pri sciencoj ĝenerale, kaj pri kemio 

speciale, mi plene konsentas kaj mi eĉ devas diri al 

vi ke mi mem antaŭ 10 jaroj, jam ekuzis ĝin 

en sciencaj artikoloj : mi estis bezonanta traduki 

vortojn tiajn : « spatulĉe, un verre, contenu d'une 

petite cuillère, un bécher » kaj mi trovis al mi ŝajne 

originalajn formojn jenajn : spateleno, glaseno, ku- 

lereteno, beĉereno, k.s.! Kaj vi ree pravas kiam vi 

precizigas (DEC.-JAN. 66), ke ĉiam temas pri proksi- 

muma mezuresprimo; ĉar kiam oni deziras tute 

precizajn kvantojn, ni sciencistoj, uzas la volumen- 

aŭ pez-unuojn, ĉu ne ! Do la problemo ne povas esti 

trovi la patron de la esprimo, kompreneble (!), sed 

kiel enkonduki kaj efektivigi la praktikon de tiu 

uzo. » 
Hm! Pri la patreco... estus nur unu rimedo 

iu elektronika maŝino aŭ iu ” ordinatoro ' legu nian 
tutan literaturon (beletran kaj fakan!) de 1887 ĝis 

hodiaŭ ! 

P. S. — Por ricevi respondon en tiu rubriko skribu 

rekte al D-ro Albault. 

PEDAGOGIA ATESTO 

La studotaj verkoj por la ekzameno « PEDAGO- 
GIA ATESTO », por la lernjaroj 1966-1967 kaj 1967-1968 

estas : 
Kiel Akvo de I'Rivero, de Raymond Schwartz. 
Hamleto, trad. de Zamenhof. 

Georgo Dandin, trad. de Zamenhof. 

Mistero Minora, de F. Szilagyi. 
La Sekretario : Roger BERNARD. 
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BELENRANOJN 
LA IDOLO 

Auguste BARBIER. 

Kors'ko glatahara ! (1) Francujo estis bela 
Ĉe l'arda suno Mesidora ! 

Ĝi estis ĉevalino rifuza kaj ribela, 
Sen ŝtalmordaĵ”, sen brido ora ; 

Sovaĝa ĉevalino kun pugo krudfortika 
Pro l'reĝa sang' ankoraŭ febra, 

Fiera, kaj, frapanta forte ĉe l'grund' antikva, 
Por la unua foj” libera. 

Neniam ies mano sur ŝia kol' perfortis 
Por trud' ofenda kaj stimulo ; 

Ŝiaj ampleksaj flankoj neniam selon portis, 
Nek la rimenojn de fremdulo. 

Hararo ŝia virgis, kaj, bela vagabondo, 
Kun onda pug', okul' pasia, 

Sur siaj kruroj stare, timigis ŝi la mondon 
Per bruo de l'henado sia. 

Vi venis, kaj vidante tuj ŝian paŝofaron 
Kaj pretan, fleksan lumbon tian ! 

Aŭdaca bestdresisto, vi, kroĉe la hararon, 
Kun botoj rajdis dorson ŝian, 

Kaj tiam, ĉar la bruojn ŝi de l'milito ŝatis 
Kaj pulvon, kaj tamburosonojn, 

Al ŝi kiel kurejon vi l'teron liveradis, 
Batalojn kiel distrodonojn. 

Tiam ne plu ripozo, nek noktoj kaj nek dormoj, 
Sed plu eksteren, plue sklavi, 

Kaj daŭre kiel sablon dispremi homajn formojn, 
Kaj plu ĝis kol' en sang' sin lavi. 

Ŝia huf' dek kvin jarojn en sia kur' rapida 
Surtretis la generaciojn ; 

Ŝi dek kvin jarojn paŝis, ŝvitega kaj senbrida, 
Preme sur l'ventron de l'nacioj. 

Finfine, laca kuri sen trovi sian solvon, 
Iradi l'vojon, plu sen fino, 

La universon knedi, kaj levi kiel polvon 
La homajn gentojn kun obstino, 

Kun elĉerpitaj kruroj, sen spiro kaj sen forto, 
Je ĉiu paŝo sinŝancela, 

Ŝi de I'Korsiko rajda petis indulgan sorton, 
Sed vi ne aŭdis, ho kruela ! 

Vi ŝin pli forte premis per via krur' ekbaŭma 
Kaj ŝiajn kriojn veajn stompis. 

Vi turnis la mordaĵon en ŝia buŝo ŝaŭma, 
Kolere ŝiajn dentojn rompis. 

Ŝi sin relevis, vere, sed dum tag' de batalo 
Sen fort' la bridon ŝi delasis, 

Kaj morta ŝi sterniĝis sur lit' el fajra ŝtalo, 
Kaj sekve ŝi vin falfrakasis. 

El la franca : Roger BERNARD. 

(1) Napoleono. 
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INTERBATIĜO 
El la mondfama verko ROMANCERO GITANO. 
(« Cigana Romancaro »). 

FEDERICO GARCIA LORCA. 
(1898-1936). 

(Omaĝe al la memoro de la glora hispana 
poeto en la 30-a datreveno de lia morto). 

Ĉe la mezo de l'ravino 
la albacetaj ponardoj, (.) 
belaj pro l'sango verŝita, 
brilas kiel fiŝaj skvamoj. 
Sur la verdo de l'herbejo 
akra lumo de ludkarto 
reliefigas l'impeton 
de rajdantoj kaj ĉevaloj. 
Du maljunulinoj ploras 
sur clivuja b-anĉaro 
dum freneze grimpas murojn 
la sangbatalema taŭro, 
Nigraj anĝeloj alportas 
naztukojn kaj neĝan akvon. 
Iliaj flugiloj estas 
du albacetaj ponardoj. 
Joan'-Anton' de Montilla 
mortfalas sur deklivaĵon, 
plena la korp' de lilioj 
kaj, sur la tempi,, grenato. 
Nun, la vojon de la Morto 
supreniras kruc' de fajro. 

Tra l'olivujar' alvenas 
juĝist' kun gardista aro. 
Mutan serpentan kanzonon 
ĝemas la glitanta sango. 
— Jen, sinjoroj la gardistoj, 
nia ĉiutaga dramo : 
kvar romanoj mortigitaj 
kune kun kvin kartaganoj. 

La vespero, varmoplena 
de susuroj kaj figarboj, 
sinkas svene sur la krurojn 
de l'mortvunditaj ciganoj. 
Kaj nigraj anĝeloj flugas 
cele l'okcidentan flankon, 
kun siaj oleaj koroj 
kaj siaj longaj plektaĵoj. 

Esperantigis : 
ALVARO DE ORRIOLS. 
(Nura traduko rajtigita). 

(.) albacetaj ponardoj = Hispanaj ponar- 
doj (navajas) faritaj en la fama tranĉilfabriko 
de Albacete.  
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La Vivo de la Plantoj (Neegaard) ............ 

Sekretoj de la Marestaĵoj ............ 
Amuzo per Scienco (Vivian), bind. 

  

GRAMOFONDISKOJ 

Cours d'Esperanto (Ribot) : 6 disques et 7 livrets 
Disque :de pronoONClatlon =. ,.... em e 
PATIOIAGO (de PLADENNA 1. eres kve es visita cao 
Melodioj (La Espero, ĉCĈeriz'Tempo, Fontano 

Kara) LENS ekse o o IN 
Diversaj Melodioj (kvarvoĉe), ĉiu .............. 

Livres illustrés pour les jeunes (Série de 10) . 

Frais d’expédition et de poste 

20 % jusqu’à 10 NF ; 15 % jusqu’à 20 NF ; 
au-dessus. 

  

84,00 
4.00 

11,50 

12,00 
10,00 

10,00 

et 10 % 

Toutes les commandes sont à adresser, avec lem 
ronds, à 
Chabrol, Paris X°. C.C.P. 855-35 Pari. 

: Union Française pour l’Espéranto, 34, rue de 

  

Sable-sur-Sarthe. — Imprimerie Coconnier 

  

Le Gerant : RIBOT.


